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Та маніпуляції свідомістю людей тривають

Утім, на людство після 12.12.2012 року все ж таки чекають
колосальні зміни. Бо саме цього дня збігаються три великих
цикли – 5125 – 26000 – 104000 років. Про це йдеться у
розшифрованому науковцями календарі майя.

15 стор.
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Передплатний індекс

У

Центральному Палаці культури Чернівців сьогодні, 22 листопада відбудеться вечір-концерт з нагоди 80-річчя
від дня народження Михайла Ткача.
Саме в цьому приміщенні вперше пролунала
мелодія «Марічки», яка згодом стала відомою в усьому світі. У вечорі під назвою «На
щастя, на долю» візьмуть участь аматорські
колективи Центрального Палацу культури,
співак і композитор Віктор Рурак, письменник Василь Васкан та інші митці краю.

абзац новин

У

Чернівецькому центрі служби крові
запрацював сучасний сепаратор,
призначений для відокремлення
тромбоцитів. Вони необхідні пацієнтам
кардіоонкогематологічного відділення
дитячої лікарні. Раніше для того, щоби
отримати тромбоконцентрат чи інші компоненти крові, батьки з Буковини їздили
до Києва, Львова або Тернополя. Вартість
американського апарату «Трімекс» – 1 200
000 грн. Київ нам «позичив» його на 4 роки.

15

-річна чернівчанка потрапила в
реанімацію через важку форму
кору. Нині школярка перебуває на штучній вентиляції легень. Ускладнена форма
хвороби виникла через те, що дитина не
була вчасно щеплена від інфекції. Нині на
кір перехворіло вже більше 12 тис. українців. Найкращий захист від цієї інфекції
– своєчасна та планова вакцинація.

Р

еєстрація на пробну сесію зовнішнього
незалежного оцінювання завершується 30 листопада, а зареєструвалася
лише третина учасників з Буковини. Бо
їхня орієнтовна кількість – 6,5 тисяч, а зареєструвалося близько 2 тис. юнаків і дівчат.
Вартість реєстрації – 89 грн. Пробне тестування відбуватиметься 23 березня (з української
мови та літератури, біології, фізики, російської
мови, всесвітньої історії, іноземної мови) та
30 березня 2013 року (математика, історія
України, хімія, географія і світова література).

Л

іквідовано митний пост «Вашківці».
Такий захід проведений з метою оптимізації діяльності, спрощення управління та
здійснення контролю за функціонуванням
окремих митних постів Чернівецької обласної
митниці. Вашківці – пункт пропуску через
державний кордон України до Молдови.

Ч

ерез кукурудзяного жука у Чернівецькій області ввели карантин. Державні
інспектори з карантину рослин виявили у
господарствах Вінницької та Чернівецької областей небезпечні організми, шкідливі для кукурудзи та картоплі. На заражених територіях, зокрема у Зеленому Гаї на Новоселиччині,
запровадили карантинні режими та здійснюються відповідні фітосанітарні заходи для ліквідації та недопущення поширення шкідників.

Т

итулований чернівчанин Ярослав
Тарновецький став чемпіоном світу з
більярду на змаганнях у Ханти-Мансійську (Росія). У фіналі чернівчанин здолав
росіянина Павла Меховова. У змаганнях
взяли участь спортсмени з Німеччини,
Словаччини, США, Ізраїлю, Сербії, Фінляндії,
Чехії, Азербайджану, Білорусі, Казахстану,
Узбекистану, Кіргізії, Латвії, Молдови.
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регіональні
Україні загрожує
розпад?

Буковинці не поспішають отримувати акти
на землю

– Понад тисячу буковинців ще не
забрали готові державні акти на землю, повідомив Георгій ВЕРДЕНЮК,
начальник головного управління
Держземагенства України в Чернівецькій області. – А все тому, що
раніше цей документ вартував суму,
яка була не по кишені багатьом пенсіонерам. Нині ж, згідно з новими нормативними документами, державний
акт на землю обходиться власнику від
400 до 600 гривень. Бо з вересня він
подешевшав удвічі. Власникам землі,
– продовжує п. Верденюк, – тепер не
потрібно буде платити за бланк і процес адміністрування документу – усе
це тепер оплачує держава. А селянин
платить тільки за виготовлення техніч-

ної документації.
У краї нараховується 194 тис.
мешканців, які отримали право володіти землею, власниками актів стали
167 тис. Ще більше тисячі документів
чекають на своїх господарів. За 2012
рік оформлено, зареєстровано та видано людям 19 376 державних актів
на землю, юридичним особам – 41,
державних актів на право постійного
користування землею – 226. Окрім
цього, зареєстровано 8 180 договорів
на оренду.
Протягом 2011 та 2012 років головне управління Держземагенства
України в Чернівецькій області проводило нормативну грошову оцінку
земель Буковини. За останніми підрахунками вартість гектара землі у
краї коливатиметься від 22-х до 25-ти
тисяч гривень. Це на третину дешевше
ніж у сусідній Румунії та Польщі, де
вартість гектара сягає 3,5 тисяч євро.
Упродовж року внесені зміни до
Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів,
установлення та змін меж сіл, селищ,
міст, районів, розмежування земель
державної та комунальної власності
тощо.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Один день позбавлення волі за
кожні 263 вкрадені гривні

Але ув’язнення колишня директорка фонду
соцстрахування в Чернівцях уникне
20 листопада Першотравневий районний суд Чернівців призначив покарання за привласнення шляхом підробки та використання фіктивних документів
429 тис. грн з коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності його колишній директорці. Вирок суду – 4 роки 3 міс. ув’язнення із
забороною протягом 1,5 року займати адміністративно-господарські посади,
– інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області. Однак на підставі
ст.75 Кримінального Кодексу України, яка за незначної соціальної небезпеки
скоєного злочину передбачає звільнення від відбування покарання, жінку не
братимуть за грати. Їй призначили… іспитовий термін 2 роки.

Коли остаточно підбили результати
виборів в Україні, з’ясувалося: найбільше
виграли від них регіональні еліти. Господарі областей спромоглися провести до
Верховної Ради стільки своїх людей, що відчутно впливатимуть на прийняття важливих законодавчих рішень.
Політологи відразу висловили побоювання, що країні загрожує роздрібненість. Мовляв, в історії надмірне зміцнення місцевих
князьків завжди призводило до того, що єдина держава починала
розпадатися. Як колись князі розвалили Київську Русь, а польські
магнати – Річ Посполиту, так і нинішні можуть довести до розколу.
Кризові явища в житті країни неминуче ставлять її єдність під
сумнів. Україна не виняток, а лише підтвердження цього правила.
У сучасній Іспанії, наприклад, проблемною є не лише доля країни
басків, але й ще донедавна спокійної Каталонії. У Великій Британії
знову постало питання про незалежність Шотландії, а на півночі
Італії активізуються прибічники створення там окремої держави.
Загострюються проблеми єдності всього Європейського Союзу,
швидко зростають суперечності між його найбагатшими і найбіднішими членами.
Та що там Старий Континент! Навіть у Новому Світі не уникли
подібних процесів: віднедавна населення двадцяти штатів збирає
підписи за вихід зі складу США.
А яка ситуація у величезній Росії? Північний Кавказ давно живе
своїм життям, і лише грубою фізичною силою вдається утримувати
його у складі Російської Федерації. Зростає потяг до незалежності в
Татарстані, місцева молодь вимагає розширення національних прав
для корінного населення республіки. У Карелії ширшає рух за приєднання до Фінляндії, і все частіше їдуть туди громадяни сусідньої
спорідненої за мовою країни, розповідаючи про своє щасливе життя і
співчуваючи карелам, які живуть у одному з найвідсталіших регіонів
РФ. Навіть на російській Півночі активізувався рух за відокремлення,
стимульований з Норвегії. Місцеві інтелектуали твердять, що помори
є окремою від росіян нацією і мають право на власну державність.
Москву тривожить подібна ситуація.
Нещодавно Калінінградська обласна дума розробила проект
особливого статусу для свого регіону, який в російській столиці розцінили як завуальовану спробу вийти зі складу РФ. Нагадаємо, ця
область створена 1945 року на території колишньої Східної Пруссії
й нині не має сухопутного кордону з іншими російськими регіонами.
Економічно вона тісно пов’язана з Польщею, Литвою та Німеччиною,
а її мешканці прагнуть їздити до об’єднаної Європи без віз і розвивати
з нею всебічні відносини.
Отже підсилення регіональних еліт в Україні випадковістю не назвеш. Ідуть складні, ще до кінця незрозумілі процеси, які охоплюють
великі простори, навіть цілі континенти. Світ змінюється постійно,
і нема на те ради.
На зміну інтеграції приходить дезінтеграція, а потім навпаки –
зовні це нагадує пульсацію. У відповідь на одну кризу різні регіони
об’єднуються і цим долають кризові явища. Але згодом приходить
нова криза, і для її подолання вони ж таки намагаються роз’єднатися.
Шкода лише, що такі процеси проходять по людських долях і виграє
від цієї пульсації значно менше людей, ніж програє.

Легше померти, ніж поховати…
Паралізована 84-річна жителька Кіцманщини
страждала кілька місяців від важкої недуги і
позавчора померла. Чоловік поховав би дружину,
та українські закони не дозволяють… До діда
прийшли три міліціонери і почали вимагати,
аби старенький організував власним коштом
транспортування тіла в морг. Звісно ж, немічний
дідусь таких ресурсів не має, тому й не погодився.
Лежить тіло померлої дружини вдома і чекає, доки
правоохоронні структури порозуміються з убитим
горем чоловіком...

«Версії» вже звертали увагу на проблему, яку спричинить
новий Кримінально-процесуальний кодекс, а з ним – і стаття, що
встановлює порядок огляду померлих. Зокрема цьому питанню
присвячена публікація «Україну
завалить трупами» (№41, 11.1017.10.2012).
Тож, нагадаємо, що до 19 листопада, видавати лікарське свідоцтво про смерть були уповноважені
паталагоанатомічне бюро, які про-

водять розтини тіл тих, що померли
у стаціонарах, бюро судово-медичної експертизи, яке робить
експертизу тіл тих, що померли
поза стаціонаром, і поліклініки, що
спостерігали хворих певний період
часу, але в разі відсутності ознак
насильницької смерті.
Нинішнього понеділка набув
чинності новий КПК. І за статтею
238 нового кодексу, яка стосується
огляду померлих, усі ті, хто помер
поза стаціонаром, без винятку,

Державне бюро розслідувань
створять в Україні

погляд політолога

Буковинці не поспішають
отримувати акти на землю

ФК

«Буковина» зіграє свій ювілейний, 100-й матч, під опікою
Вадима Зайця. Матч відбудеться 24 листопада з ФК «Одеса». Вадим Заяць дебютував
на тренерському містку «Буковини» 3 квітня
2010 року. Тоді ще в другій лізі «Буковина»
приймала моршинську «Скалу». Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь чернівчан.
Далі були ще 7 перемог поспіль і путівка до
першої ліги. Відтак «Буковина» змогла без
проблем закріпитися у першому дивізіоні.

Передплатний індекс 09584
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підлягають судово-медичному
дослідженню. Тобто жодна поліклініка чи стаціонар не мають права
видавати лікарські свідоцтва про
смерть, як це було раніше.
За даними обласного управління статистики, на Буковині
протягом року поза стаціонаром
помирає близько 10700 осіб. Зважаючи на це, навантаження на
правоохоронні органи зросте у
5-6 разів і у стільки ж разів – на
бюро судово-медичної експертизи.
А враховуючи те, що у правоохоронців тепер збільшилася
паперова робота: акти, постанови, дозволи, вони ще й повинні
доставляти тіла до моргу. Якщо у
місті ще так-сяк справляються з
цим, то в більшості сіл транспортувати тіла просто немає на чому…
Тож не з власної волі вимагають
міліціонери від стареньких самотніх дідусів і бабусь везти померлого родича власним коштом до
бюро судово-медичної експертизи.
А наш дідусь, оплакуючи дружину, не має уяви, що після розтину тіла бюрократичні біди для
нього не закінчаться. Бо муситиме

Ігор БУРКУТ

шукати сили в ногах (а він – ровесник померлої та інвалід ІІ групи) і
прямувати з села Ревно до Кіцманя,
щоби просити дозволу на похорон… у прокурора. А ще – оббігати
купу різних кабінетів і вибрати різні
довідки-папірці. Якщо, звичайно,
всі будуть на своїх робочих місцях,
та в нього вистачить сили вистояти
в чергах…
Родичі не можуть забрати тіла
померлих з моргів, судмедексперти та міліція не мають права ні на
крок відступити від прийнятих
законів. Безпроблемно живеться
лише можновладцям, які пишуть
закони, не звертаючи уваги на
реалії: брак персоналу, фінансів
тощо, абсурдність та неможливість виконати закон, до якого законодавець не прийняв жодного
підзаконного акту.
А фахівці, і зокрема начальник
чернівецького судмедекспертного бюро В. Бачинський, забив на
сполох ще кілька місяців тому, попереджаючи, що Україну завалить
трупами. До його думки владники
не прислухалися…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Буковина має нового
керівника УМВС

А підслідні сидітимуть у СІЗО менше. Та адвокати радять
громадянам бути обережнішими.
20 листопада набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс. Ним, зокрема, скасовується додаткове розслідування кримінальної справи.
Крім того, розширений перелік підстав для затримання особи чи взяття її під варту, обмежуються
терміни перебування під вартою у СІЗО: за незначні
і середньої тяжкості злочини – до 6 місяців, за тяжкі
і особливо тяжкі – до року.
Згідно з положеннями нового КПК, адвокати
отримують значно більше повноважень. Зокрема,
заявляти клопотання про виклик свідків чи вилучення якихось документів. При цьому в новому

кодексі виключено норму, яка дозволяла залучати
до захисту обвинувачених їхніх близьких родичів.
Новий КПК передбачає створення Державного
бюро розслідувань.
Як зазначають експерти, новий КПК спрямований насамперед на захист прав людини та громадянина, в якій ситуації той не перебував би. Однак
адвокати провсяк випадок радять громадянам бути
обережнішими.
КПК запроваджує також суд присяжних, для
розгляду злочинів, які передбачають довічне
ув’язнення.

Ним став тепер уже колишній начальник
Управління МВС України на Львівській залізниці
Олександр Демидов. До травня 2012 року він
очолював Управління з боротьби з незаконним
обігом наркотиків.
У 2004 році Олександр Демидов був першим
заступником начальника столичного управління міліції. 2008 року президент Ющенко до
Дня міліції присвоїв йому почесне звання
«Заслужений юрист України». Тоді п.
Демидов був заступником начальника Головного управління
МВС України по боротьбі з
організованою злочинністю.

Чернівецький університет –
962-ий об’єкт світової гордості

кримінал

Д

воє юнаків укоротили собі життя.
З різницею в 5 днів у лісопосадці біля
Старих Бросківців на Сторожинеччині,
мертвими знайдено юнаків 20-ти та 24-х
років. Молодший залишив по собі записку з
проханням нікого не звинувачувати в його
смерті. А от у старшого з них за два тижні до
самогубства в ДТП загинув друг. Ця смерть
так вплинула на юнака, що він навіть на
похорон друга не пішов: «Він забере мене
за собою!». Вочевидь, самонавіювання
виявилося сильнішим за бажання жити.
Прокуратура Сторожинецького району
завершила дослідчу перевірку, висновок
– в обох випадках самогубство, – повідомила прес-служба прокуратури області.

Резиденцію Митрополитів, нині 3 корпуси
ЧНУ, включили до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО торік у день 15-ї річниці Конституції
України. А цими днями виповнилося 40 років від
дня прийняття Конвенції «Про охорону всесвітньої культурної спадщини» ЮНЕСКО.
Перші 12 об’єктів внесені до списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1978
року.
– Нині ми під охороною цієї конвенції, і будьяке наше рішення ми повинні погоджувати з
нею, – наголосила Тамара МАРУСИК, проректор з науково-педагогічної роботи з питань
навчально-виховного процесу ЧНУ ім. Ю.
Федьковича, заступник керівника центру
управління об’єктом ЮНЕСКО, члена українського національного комітету ICOMOS.
– Головною метою ЮНЕСКО є захист світової
спадщини, об’єктів, унікальних у своєму роді,
– продовжує Тамара Володимирівна. Конвенція
ж зобов’язує країну-учасницю щороку звітувати
про свої об’єкти. Конвенція для членів ЮНЕСКО
є головним робочим документом.
Об’єкт світової спадщини повинен зали-
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П
шатися недоторканним, тобто зберігати неповторність архітектури та буферну зону у відповідності до часів її забудови. Тому особливу
увагу членів погоджувальної комісії привертає
буферна зона університету, яка становить понад
200 гектарів. Саме в цій зоні деякі будинки по-

Нардепи за 2 години знайшли ще
5 способів розорити українців

Таку оцінку дали експерти напрочуд активній роботі нардепів, які протягом кількох
вечірніх годин 20 вересня прийняли в першому читанні 5 документів. Мета – збільшити
бюджет наступного року.
Першим пройшов документ, який піднімає акцизні ставки на пиво, міцні та ігристі
вина, сидр, спирт і цигарки. Натомість для
власного бізнесу, тобто для спрощенців 5-ї
та 6-ї груп, у кого річний дохід досягає 20 млн. грн, нардепи зменшили
ставки єдиного податку від 7% і 10% до 5% і 7%.
Зазнала небезпечних рис і Земельна реформа. Народні обранці затвердили зміни до Земельного кодексу, а парламентська прес-служба
радо повідомила, що, мовляв, мораторій на продаж землі продовжили
щонайменше до 1 січня 2016 року. Та, на жаль, мораторій цей буде миттєво
знятий після прийняття закону «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення». А це може статися вже 4 грудня на останньому засіданні
Ради нинішнього скликання.
Податком на утилізацію всіх транспортних засобів та прийняттям у
першому читанні урядового законопроекту «Про внесення змін до деяких
законів України стосовно добровільної сплати єдиного внеску» завершилося плідне засідання ВРУ. Це показовий документ, який дозволить нашим
заробітчанам із-за кордону покрити дефіцит Пенсійного фонду України.
Можуть же працювати наші обранці, коли захочуть!..

Ходіть з паспортом і адвокатом

У зв’язку з прийняттям нового КПК юристи радять
українцям носити з собою паспорт. Адже тепер міліціянти можуть затримати будь-кого на вулиці і «закрити»
для «з’ясування особи» на 72 години. Особливо варто
мати при собі документ, що посвідчує особу під час нічних
прогулянок. У разі затримання варто одразу ж телефонувати до
адвоката.

требують нагального ремонту, тобто вкладення
великих коштів.
Нагадаємо, чернівецький університет став
962-им об’єктом у до списку ЮНЕСКО.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Опозиція в облраді вимагає
звільнення головного податківця
Депутати Чернівецької облради від опозиції
написали звернення до Голови Податкової служби
України Олександра Клименка з вимогою звільнити
Голову ДПС у Чернівецькій області Миколу
Козловського через численні звернення підприємців
про тиск з боку податківців. З 83 депутатів, присутніх
на сесії, звернення підтримало 56 депутатів.
Автор звернення, попередник
Козловського на посаді і новообраний депутат ВР Олександр Фищук
на сесії обласної ради заявив, що
підприємців змушують вносити податкові платежі авансом. Останнім
часом в області не створено жодного інвестиційного проекту через
поганий інвестиційний клімат.
За словами Олександра Фищука,
змінилося й ставлення до самих
працівників податкової служби: не
хочеш працювати – до побачення.
Команда податківців, яких привіз
Козловський, обійнявши нинішню
посаду, приїхала, як у відрядження.
Їм тут не жити, тож і рвуть усе, що
можуть.
П. Фіщук вважає, що Голова ДПС
повинен належним чином відреагувати, адже рішення про звернення
ухвалив депутатський корпус об-

ласної ради.
У свою чергу, ДПС у Чернівецькій області і п.Козловський
особисто звернулися до ЗМІ для
висвітлення своєї позиції до заяви депутата Олександра Фищука.
На їхню думку, діяльність органів
ДПС області не суперечить нормам
Податкового кодексу України та
перебуває поза політикою. Головна місія податківців у 2012 році
– підвищити якість обслуговування
платників податків, збільшити перелік адміністративних послуг, що
у рамках переходу від фіскального
органу до сервісної служби сприятиме зростанню добровільної сплати податків до бюджетів усіх рівнів.
Звісно, реакція Олександра
Клименка на звернення багато
чого скаже про те, хто й якої мети
домагається…

рацівниця банку привласнила
гроші клієнтів. Жінка, працюючи в
одному з районних відділень комерційного банку та зловживаючи службовим
становищем, незаконно вилучила понад
180 тис. грн. з рахунків вкладників. Упродовж 2010 – 2011 рр. злодійка знімала
гроші з карткових кредитних, депозитних
та поточних пенсійних рахунків, підробляючи касові документи для проведення фінансових операцій. Їй «світить»
покарання у вигляді позбавлення волі
від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

З

аступника генерального директора «Калинки» судитимуть. Як
з’ясувалося, посадовець у червні 2012
року отримав від підприємця хабар у 4,5
тис. грн. Це була «подяка» за сприяння
у переоформленні права користування
торговельними місцями та погодженні
реконструкції та облаштування додаткової площі. Подальшу його долю вирішуватиме суд, – повідомляє прес-служба
прокуратури Чернівецької області.

З

а вихідні двоє загинули у пожежах. У Боянах на Новоселиччині
горів житловий будинок. Пожежу помітили сусіди, коли полум’я охопило весь
будинок. Вони ж викликали рятувальний підрозділ. Рятувальники винесли
з будинку тіло 78-річної домовласниці.
А в Остриці Герцаївського району на
пожежі в житловому будинку виявили
тіло 39-річного господаря, – повідомляє
прес-служба МНС у Чернівецькій області.

З

початку року на Буковині виникло
700 пожеж, на яких загинуло 40
людей, 4 з яких – діти. Майже 90 % від
загальної кількості пожеж трапилися у
житловому секторі. Один з найвищих показників їхнього виникнення зафіксовано у
смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
Загалом у порівняні з минулим роком на Сторожинеччині спостерігається ріст пожеж на
60%. Щоби запобігти трагедіям, працівники
Територіального управління МНС України у
Чернівецькій області спільно з Управлінням
Держтехногенбезпеки провели спеціалізовані рейди по оселях усієї області.
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«Мені погрожували» – Ціна програшу й перемоги
розповів у редакції «Версій» ініціатор
кампанії проти порушень «Обленерго»
Геннадій ГЕКОВ

Про першу невеличку перемогу нашого читача Геннадія Гекова у борні з
міцним монополістом «Версії» повідомили у минулому числі: голова правління
ПАТ «Чернівціобленерго» п. О. Шекета публічно оголосив, що всі охочі можуть
отримати на представницьких пунктах (вул. Шептицького, 9, Глінки, 2, Прутська,
28-А) нову книжку для розрахунків за електричну енергію.
Та п. Шекета сам слово дав і сам його забрав. Бо чим іще пояснити, що персонал пунктів суворо проінструктований, що книжок видавати не треба.
Разом з оператором однієї з чернівецьких телекомпаній ми завітали до представницького пункту Обленерго на вул. Глінки, 2. Оголошення про видачу книжок
немає. Коли оператору пункту не вдалося переконати хлопця в тому, що книжка
йому не потрібна, то йому просто відмовили, пославшись на те, що мешканцям
дев’ятиповерхівок їх не видають. Потім вказали на борг. Наступна відмовка –
вимога підписати акт звірки із визнанням боргу. Коли ж хлопець повернувся
у супроводі телевізійників з камерою, працівниця зажадала, щоби він сплатив
борг і тоді отримає книжку. Але потім вона і від цього відмовилася. Врешті-решт,
завдяки наполегливості Гекова хлопцеві таки видали книжку. Втім, зауважимо,
що після цього інциденту вже без зайвих клопотів нову книжку отримала комерційний директор «Версій».
Представницький пункт на Шептицького, 9. Оголошення про видачу книжок
теж немає. Сюди п. Геков завітав особисто, чемно відсидів чергу. Йому так само
намагалися «пояснити», що платіжками користуватися зручніше. Кому зручніше? Виявляється, тим, хто приймає плату! Це нагадує анекдот про пожежника:
взагалі-то хороша робота, та коли пожежа – хоч звільняйся!
Працівниця пункту, побачивши Гекова в черзі, квапливо вийшла до іншого
приміщення, після чого сюди дуже швидко приїхали начальник Чернівецького
РЕМу А. Штогринець і начальник його абонентського відділу п. Я. Рошко і почали
вимагати, аби Геков покинув приміщення пункту, бо він,
мовляв, «заважає працювати оператору». На запитання,
чим конкретно заважає компанії її клієнт, відповідати
не стали. Натомість обоє почали ображати п. Гекова.
Та коли і це не допомогло, вже без зайвих пояснень п.
Штогринець запропонував п.Гекову припинити «усе
це, бо інакше…»
– Ви мені погрожуєте? – перепитав Геков.
– Рекомендуємо, – не знайшов нічого влучнішого
менеджер.
– Отож, коли зі мною щось станеться, – сказав Геннадій Геков у редакції, – ви будете знати, чому…
Іншими словами, усі будуть знати, чому!
Зрештою, як з’ясувала редакція, погрози вилилися
у… «службову» – таку назву має цей документ на ім’я
начальника РЕМ п. Штогринця від оператора пункту на
вул. Шептицького. Його підписала ще й оператор КП
«Чернівціводоканал», яка працює поруч. У доповідній йдеться про те, що керівництво має, цитуємо: «надати захист від контролю пана Гекова, так як я не є
його підлегла, він заважає працювати не тільки мені і оператору водоканалу ми
знаходимося в одному кабінеті».
Чимало деталей свідчать, що записка написана на вимогу начальства.
Скажімо, пані операторка (не вказуватимемо її призвища) стверджує, що Геков
відмовлявся отримати розрахункову книжку. І це тоді, коли саме він ініціював
усю боротьбу за їхню видачу. А ще пані стверджує, що Геков постійно навідується
до них, заважаючи працювати та приводячи представників від різних ЗМІ. Але ж
за півроку, за словами оператора водоканалу, Геков відвідав їх разів зо чотири…
Одне слово, виникає питання: які гроші та посади стоять на кону, коли за
форму оплати точиться така непримиренна боротьба?

Вл. інф.

Плати, українцю, за все...
Вибори закінчилися,
державна казна
спустошена, на часі
її поповнення. І, як
завше, за рахунок вже
й так обдертих як липка
українців.
Цього разу депутати ще й попрацювали на чорний ринок валюти.
Йдеться про проект закону, згідно з
яким зніматимуть 15% від суми за обмін валюти. Спочатку йшлося про те,
що закон набере чинності 1 грудня:
добрі нардепи хотіли дати населенню можливість обміняти «зелені»,
заховані на «чорний день», без збору. Та Верховна Рада відклала розгляд проекту принаймні до лютого
2013-го року.

Тож, якщо в лютому депутати
приймуть закон, українці при здійсненні операцій з продажу іноземної
валюти за готівкову гривню сплачуватимуть до Пенсійного фонду 15%
від суми операції. Зрозуміло, що
фінансовий стан Пенсійного фонду
змушує бажати кращого. Але на меті
в законодавців була й стабілізація
національної валюти України.
Минулого року сальдо
купівлі-продажу готівкової
валюти населенням склало
$11,5 млрд. Якщо врахувати,
що в середньому населення
здає до банків близько $3
млрд. на місяць, додаткові доходи бюджету можуть
складати близько 50 млрд.
грн. на рік.
Звільнятимуться від цього збору
громадяни лише у випадку, коли
належні суми в іноземній валюті

№ 47

або Як способи розрахунків за спожиту електроенергію стали
причиною протистояння населення й Обленерго
Договорів між
енергетиками та
жителями сіл немає,
а мали би бути

Електроенергія – це товар, за
який треба платити. Це знає нині й
першокласник. Але навіть діти хочуть
мати справжній товар, а їхні батьки – ще й якісне обслуговування. З
останнім поки що у ПАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго»
не зовсім склалося. Особливо це стосується сільських населених пунктів,
де сплата за платіжками спричинила
багато непорозумінь. Найбільше люди
обурюються тим, що їм ділять спожиту
електроенергію просто навпіл, а не
занозою до відповідного тарифу. І
буквально вчора вранці до редакції
зателефонував Дмитро Якобчук з
Тисівців, що на Сторожинеччині, який
брав участь і виступав на останньому
засіданні постійної депутатської комісії облради з питання «Про інформацію
стосовно енергопостачання підприємців та фізичних осіб Чернівецької об-

ласті». Так ось він повідомив, що практично у більшості платіжокх, які нині
доставлені до поштового відділення,
суми проплат визначені неправильно.
Але на користь енергопостачальника.
Скажімо, сім’я використала 200 кВт,
а в платіжці зазначаються такі суми:
28 коп. х 100 і 36 коп. х 100. А мало би
бути: 28х150 і 36х50. Різницю в оплаті
не важко підрахувати. Дмитро Миколайович не пошкодував часу та зняв копії
з цих платіжок, щоби передати їх депутату обласної ради Руслану Мельнику.

будуть продані ними за готівкову
гривню безпосередньо у момент
отримання цих коштів з-за кордону.
Банки, фінансові установи та
національний оператор поштового
зв’язку, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції, будуть зобов’язані здійснювати контроль за сплату пенсійного збору.
Деякі експерти сумніваються, що новий закон працюватиме
так, як очікують його автори. Вони
вважають, що закон не зменшить
об’єми спекулятивних угод, а зажене готівковий обіг валюти ще
глибше у тінь.
Поки депутати думають над
новим законопроектом, нелегальні
валютники потирають руки. Адже
жодна людина не захоче нести
валюту до банку по 7 грн. за 1 дол.,
а піде саме до міняйл, де здасть
валюту за 8.20 грн.

Підготувала
Любов КАФАНОВА, «Версії»

теле
Теле

22

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Вартові легенд»: 09.50; 11.35; «Сутінки. Сага. Світанок. 2»:
13.20, 15.25, 17.30, 19.35, 21.40.
Малий зал: Future Shorts: Осінь -2012: 13.00; «Затока»: 17.00, 21.00; «Зламані»: 15.00, 19.00;

Депутатів облради не
цікавлять проблеми
пересічних буковинців

Практично всі, з ким спілкувалися
журналісти «Версій», нарікали на платіжки та згадували, як було прозоро й
зручно з розрахунковими книжками. Не будемо наразі перелічувати всі «за»
і «проти» різних способів розрахунку,
про що йшлося у попередніх публікаціях «Версій» (№№ 45,46). Тим паче, що
кожен буковинець має лічильник – а
саме він є головним арбітром у будьяких суперечках. Утім, як ми вже повідомляли, відповідна постійна комісія
облради зацікавилася цією проблемою
і спрямувала до керівництва Обленерго низку запитань. Після чого вже
депутати обласної ради більшістю голосів
вирішили не давати слова ініціатору боротьби з порушеннями з боку Обленерго
Геннадію Гекову, який зробив спробу
виступити перед ними, щоби донести до
представників територіальних громад
Чернівецької області інформацію про це.
А шкода. Бо навіть попри те, що голова
обласної ради Михайло Гайничеру на
післясесійному брифінгу нинішнього
понеділка, відповідаючи на запитання
журналістів, наголосив, що зміна форми
оплати – це вимога часу (і з ним важко не
погодитися, бо весь світ відмовляється
від паперових носіїв. Ось тільки робити
це треба, дотримуючись законодавства,
і не потрошачи кишені споживачів),
стосунки населення й Обленерго мають
стільки больових точок, що депутатам,
делегованим територіальними громадами, варто було би не тільки знати про них,
а ще й долучитися до їхнього вирішення.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Любов КАФАНОВА, «Версії»

У Новий рік – з новим
Податковим кодексом

Податок на прибуток сплачуватиметься раз на рік
Від 1січня 2013 року починають
діяти зміни до Податового кодексу.
Новацій є чимало, та найкардинальніші стосуються податку на
прибуток. Отож, як саме змінюється
адміністрування, тобто сплата та
декларування податку на прибуток –
роз’яснює заступник начальника
ДПІ у м. Чернівці Тетяна ШПАК:
– Усі платники податку на прибуток подаватимуть декларацію до
податкових органів один раз на рік.
Тобто, якщо досі це відбувалося щоквартально, то за спрощеною системою звітність подаватиметься лише раз на рік.
Наступна новація полягає в тому, що запроваджуються авансові внески з податку на
прибуток. Але їх сплачуватимуть лише платники податків, які за підсумками календарного звітного року досягли більше 10 млн. грн прибутків. Але нарахована сума податку
ділитиметься рівними частинами на 12 і сплачуватиметься щомісяця. Та це не стосується
сільськогосподарських виробників і платників, які зареєструвалися поточного року.
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КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Сутінки. Сага. Світанок. 2»: 11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.00; «Вартові
легенд»: 10.00, 22.00.

А ось ця тисівчанка (на знімку)
ледь не побила на поштовому відділенні кореспондента «Версій»,
сплутавши з контролером Сторожинецького РЕМу. Її обурило те,
що вона вже вдруге не знайшла
на столі, де викладають платіжні
документи за світло для мешканців села, свою платіжку. Тому й
розхвилювалася, бо вже мала
негативний досвід спілкування з
цією організацією:
– Протягом кількох місяців не
приносили платіжки, а потім відрізали світло, – обурюється. – Довелося викласти 680 гривень за
підключення. Тепер знову немає
платіжки, а в мене двоє маленьких
дітей – як дістатися до Сторожинця,
щоби все з’ясувати?
Наступний сигнал – від мешканки
Веренчанки. Вона поїхала до Заставни,
щоби отримати в РЕМі розрахункову
книжку, бо почула по телебаченню від
голови правління Обленерго, що можна
розраховуватися і за платіжками, і по
книжках. Там її одразу ж направили до
начальника. Оскільки того на місці не
було, інший працівник перелічив, які документи потрібні для цього. Від жінки вимагалися ідентифікаційний номер, паспорт, свідоцтво з БТІ на право власності
на будинок, усі платіжки за поточний рік.
Якщо вона надасть зазначені документи,
то з нею погодяться укласти договір і аж
тоді видадуть розрахункову книжку. Але
тільки на півроку. До речі, таких вимог
і близько немає у ПКЕЕН – Правилах,
затверджених Кабміном і Верховною
Радою. Зате працювати без договорів між
постачальником і споживачем дійсно забороняється. А чи мають сільські жителі
Буковини угоди з Обленерго – питання
суто риторичне.
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ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Сутінки. Сага. Світанок 2»: 12.30; 14.40; 16.50; 19.00; 21.20.
Малий зал: «Координати Скайфолл 007»: 10.40; 13.20; 21.00; «Соловей-Розбійник»:
16.00; 17.40; 19.20.
ПАБ «PUBLIK»
22 листопада: «KOZAK SYSTEM», м. Київ.
23 листопада: «Hello, Winter party» з гуртом «Очеретяний кіт», м. Вінниця.
24 листопада: «The Blues Nephews», м. Харків.
25 листопада: «Beer Gun», м. Чернівці.
26 листопада: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
27 листопада: «Free Sound», м. Чернівці.
28 листопада: «Знак води».ю м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Ігри снів». Виставка арт-студії «Музеум».
«Письменники Буковини». Виставка із фондів ЧХМ (до Дня української
писемності та мови).
«Жіночі головні убори в українській національній традиції». Виставка живопису Надії Мартиненко.
Виставка живопису Руслана Боднарашека.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
23 листопада, 14.30: «Шельменко-Денщик».
24 листопада, 18.30: «Кайдашева сім’я».
25 листопада, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Ілюзії вальсу».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
25 листопада: Академічний камерного оркестру Чернівецької обласної
філармонії.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
25 листопада, 12.00:

«Хмаросяг для морських свинок».

– Головні герої вистави - морські свинки, бобри і кроти, але виставу
ми робимо про людину і про її місце на цій планеті, – каже автор сценарію
і режисер-постановник вистави, головний режисер театру ляльок Іван
Бутняк. – Вона буде знайомити нашого глядача із зеленими питаннями
– наступом глобалізації на природу.

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 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.25 Точка зору.
09.45,11.50 Офiцiйна хронiка.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Темний силует.
12.45 Армiя.
13.05 Х/ф «Балада про Берiнга та
його друзiв».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «УГРО».
16.30 Т/с «Передiл».
18.10 Останнє попередження.
18.35 Агро-News.
19.05 Д/ф «Свiтовий рекорд української пiснi».
19.55 Новорiчний жарт з В. Винокуром.
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Новорiчний жарт з Ю. Гальцевим.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Франкоiндiанська вiйна.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Т/с «Рiно Гаетано».
04.15 Магiя цирку.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.15
«ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Русалка».
00.30 Х/ф «Гомер та Еддi». (2).
02.25 «Телевiзiйна Служба Новин».
02.40 «Золота колекцiя Футболу
України».
04.20 Мелодрама «Американська
дочка».

Iнтер
05.30 Х/ф «Мiцний шлюб».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Х/ф «Слiпе щастя».
13.10 Х/ф «Три плюс два».
15.05 «Право на зустрiч».
16.05 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.30 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
00.55 Х/ф «У серпнi 44-го».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.40 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,01.45,02.40 Погода.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.45
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi
новини.
10.00 Х/ф «72 метри».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Братани 3».
16.25 Х/ф «Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумки дня.

26 листопада

22.45,02.45 Свобода слова.
01.50 ПроЦiкаве.
02.10 Факти.

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 07.25, 08.40, 23.45, 00.40
«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 «Час новин»
07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.50 «Трансмісія-новини»
08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.10,
12.30, 13.10, 14.10, 16.10, 22.35,
23.50, 00.35 «Погода»
08.30 «Хроніка тижня»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.30, 11.20, 12.15 «РесПубліка з
Анною Безулик»
15.15 «Вперед, на Олімп!»
16.15 «Мотор»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Територія закону»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
19.30 «Час інтерв’ю»
19.50 «Хроніка дня»
20.10, 21.10, 01.00 «Час. Підсумки
дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Податковий щоденник»
23.30, 00.25 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».
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.

09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00, 21.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Андрiй Губiн:
життя пiсля сцени».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.55 Подiї Спорт.
19.20,04.00 «Говорить Україна».
22.00 Х/ф «Форсаж 4». (2).
00.10 Х/ф «Велика справа». (2).
02.00 Х/ф «Чужої серед нас». (2).
04.40 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Магія природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д\\фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Авіа»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.20, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10
«Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

понеділок
понеділок
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30 , 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.00 Х/ф «Нове життя» (2)

ТЕТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.45 Твою маму!
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.15 Дайош молодьож!
15.15,00.55 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.10 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої» (2).
20.50 Даешь молодьож!
21.15 Кузня зiрок 3.
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.35 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Добре сидимо!»
07.45 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Чорнi душi.
09.00 Т/с «Батюшка».
10.50 Т/с «УГРО 4».
14.50 Т/с «По гарячих слiдах».
18.30 Т/с «Детективи».
19.00,23.45,01.50,03.55 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
00.15 Х/ф «Кiнець свiту: наднова». (2).
02.20 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi». (2).
04.25 «Уроки тiтоньки Сови».
04.55 «Правда життя».

СТБ
06.00,16.00 «Усе буде добре!»

07.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 «Моя правда. Олеся Жураковська. Цiна волi».
10.05 «Танцюють всi! 5».
1 3 . 1 0 « Б и т ва е к с т р а с е н с i в .
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.25 «Детектор брехнi 2».
23.25 Х/ф «Спортлото-82».
01.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Комiсар Рекс».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Корупцiя».
04.25 «Краще на ТБ».
04.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
10.00 Готуй.
10.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.05 Зона ночi.
03.15 Де ти, Україна?
04.10 Благославляю i молюся.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Мовчазне божество.
04.55 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф «Хелловiнтаун 2: Помста
Калабара».
11.20 Т/с «Чорна лагуна».
14.20,18.00 «Звана вечеря».
15.25 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Година пiк». (2).
03.45 «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.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.50 Погода.
09.30 Свiтло.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.35 Концертна програма «Європа, обирай Петрик».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.25 Х/ф «Пацани».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Про головне.
15.50 Т/с «УГРО».
16.40 Т/с «Передiл».
19.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.45 Концерт Вiтаса «Мама i син».
20.50 Свiт спорту.
20.55 Офiцiйна хронiка.
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 Великi битви. Норманське
завоювання Англiї.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Рiно Гаетано».
04.20 Д/ф «Джинси - планета в
блакитному».
05.20 Свiтло.
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».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».

10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50,01.10 «Українськi сенсацiї».
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
02.00 «Золота колекцiя Футболу
України».
05.25 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
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 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детективи».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,02.55 «Спорт у Подробицях».
20.50,03.00 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
00.55 Х/ф «Здивуй мене».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/с «ЖадностьI».

ICTV

05.20,06.50,02.50,04.10 Погода.
05.25,03.40 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Х/ф «В облозi». (2).
02.55 Т/с «У чорному списку 3».

5 ТЕЛЕКАНАЛ

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.
09.25,12.15,12.50 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,18.00,21.15 Дiловий свiт.
12.30 Кордон держави.
12.55 Українська пiсня.
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «УГРО».
16.25 Т/с «Передiл».
18.15 М. Поплавський. «Шоу продовжується».
20.10,21.20,23.00 Святковий концерт «З Днем, ТеБе».
20.50 Мегалот.
21.10 Свiт спорту.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Спорт.
00.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.20 Погода.
00.25 Великi битви. Франко-пруська
вiйна.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.30 Х/ф «Не той».
04.15 Д/ф «Apple, модний диктат».
05.05 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
05.35 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
10 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Джентльменський набiр».
22.00 «Територiя обману».
23.05 «Грошi».
00.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
02.05 «Золота колекцiя Футболу
України».
05.30 Т/с «Слiдаки».
Iнтер
05.25 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детективи».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.30 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
0 0 . 5 5 « П а р к а вто м о б i л ь н о го
перiоду».
01.20 Х/ф «Шахта. Пiдiрвана любов».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».
03.45 Д/с «Жадiбнiсть».
04.30 «М/ф».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.50,04.10 Погода.
05.20,03.40 Факти.
05.35,04.25 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.45,09.25,12.55,19.25 Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.

27 листопада
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.20, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 07.25, 23.45, 00.40 «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 «Час новин»
07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.15, 08.50, 09.15, 10.35, 12.35,
14.10, 16.10, 22.35, 23.50, 00.35
«Погода»
08.30 «Новини Київщини»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.10, 19.30 «Час інтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.00
«Час. Підсумки дня»
13.10 «Податковий щоденник»
13.35, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Енергонагляд»
19.50 «Хроніка дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Агроконтроль»
23.30, 00.25 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».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00, 21.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Хочу продати
дитину».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.

18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.45 Х/ф «Форсаж 4». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.04 «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, 23.30 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 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/с «Маленькі вихованці»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
19.35 «Парад планет»
22.00 Х/ф «Злочин» (2)

28 листопада
00.00 Х/ф «В облозi 2: Територiя
темряви». (2).
02.55 Т/с «У чорному списку 3».
04.15 ПроЦiкаве.
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «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 «Час новин»
07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35,
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 22.35,
23.50, 00.35 «Погода»
08.30 «Хроніка дня»
08.50 «Трансмісія-новини»
09.20 18.40 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.10, 19.30 «Час інтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.00
«Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Здорові історії»
16.15 «Драйв»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Агроконтроль»
19.50 «Хроніка дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Сканер »
23.30, 00.20 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».
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
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06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50,21.15 Кузня зiрок 3.
14.15 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.55 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.10 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25,23.00 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої» (2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.35 До свiтанку.

НТН

05.25 Х/ф «Пiд маскою беркута».
06.50 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без пiстолета».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження
легенди».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Загроза з минулого».
(2).
02.25 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi». (2).
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».

СТБ

05.15 «Чужi помилки. Дiвчина без
минулого».
05.55,16.00 «Усе буде добре!»
07.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15 «Зваженi i щасливi 2».
13.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.25 «Вагiтна в 16».
23.25 «Дочки-матерi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».

02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Справа №306».
03.45 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Стройбатя».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Весiлля буде по-моєму!
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.05 Зона ночi.
03.15 Українцi Вiра.
04.10 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.30 Софiя - дитя любовi.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Сумний П`єро.

ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «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 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, 01.35 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
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»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/с «Маленькі вихованці»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
22.00 Ліга чемпіонів Буковини з
футболу
ТЕТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50,21.15 Кузня зiрок 3.
14.15 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.55 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.10 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25,23.00 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої» (2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.35 До свiтанку.
НТН
05.35 Х/ф «Без права на помилку».
06.55 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без пiстолета».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як
злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Подорож до центру
Землi». (2).
02.30 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi». (2).
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.00 «Правда життя».
СТБ
05.35 «Чужi помилки. Останнє одкровення авiатора».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
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08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.45 «Фермер шукає дружину 2».
11.45 Х/ф «Оазис любовi».
13.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна».
03.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15 Т/с «Стройбатя».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
01.50 Служба розшуку дiтей.
02.00 Т/с «Одна нiч любовi».
02.45 Т/с «Останнiй акорд».
03.30 Зона ночi.
03.35 Українцi Надiя.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Княгиня Ольга.
04.50 Рай.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00,00.25 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

7

Нелегальні перевізники збагачуються,
ризикуючи життям пасажирів

Автобусом – безпечніше,
бусиком - швидше

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00,00.25 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».
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07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса»,.
11.00, 21.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Втеча з Мiста
янголiв».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.40 Подiї Спорт.
19.20,03.45 «Говорить Україна».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство». (2).
01.45 Х/ф «Я зав`язав». (2).
04.25 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

Передплатний індекс 09584

У Кельменцях і Сокирянах – найнеслухняніші перевізники: в
жодному іншому районі Буковини таких злісних порушників немає.
Проблеми нелегальних перевезень пасажирів обговорював під час
зустрічі з журналістами Орест ЗЕЛІСКО, заступник начальника
обласного управління Укртрансінспекції України з безпеки на
наземному транспорті. Лише за два останні тижні працівники
державтоінспекції «вполювали» 18 нелегальних перевізників…
Людей возять на
вантажних автобусах

– Незаконні перевізники, які прагнуть
захопити ринок пасажирських автоперевезень, діють усе агресивніше, – говорить
Орест Васильович. Вони не бажають працювати на законних підставах, хоча легалізація їхньої діяльність коштує лише 1 тис.
грн., воліють не платити податки, не дотримуватися графіку руху, уникати державного
контролю і цим наражають пасажирів на
небезпеку. Більшість з них возять пасажирів
у… вантажних автобусах!
Приміром, в Іспанії стався випадок, коли
наші іспанські колеги зупинили чернівецький 18-місний спринтер, «пробили» його по
комп’ютерній базі даних і… їхньому здивуванню не було меж: як можна перевозити
людей у вантажному автобусі? Водій, щоправда, переконував, що це переобладнане
авто. Але інспектори начепили капкани на
колеса, нарахували 2500 євро штрафу і
дали попередження, що наступного разу
конфіскують машину. Більше водій на тому
спринтері до Іспанії не їздить.
Переобладнані маршрутки становлять ризик для пасажирів, адже
сидіння в них без ременів безпеки,
без жодних захистів для пасажира.
Крім того, водії таких авт не дотримуються обмежень швидкості, встановлених нормативами для вантажних
автобусів такого класу, а при їзді
значно перевищують її – від дозволених 85 км/год. до 140 км/год.

«Чорні скриньки»
в автобусах

– Рейсові автобуси, які здійснюють перевезення пасажирів на відстань, більшу, за
500 км повинні бути обладнані тахометрами – своєрідною «чорною скринькою», яка
фіксує кілометраж, швидкість, з якою їдуть
водії, час роботи і відпочинку, – говорить
п. Зеліско, – Водії міжнародних перевезень

їздять з подібними тахометрами ще від 2006
року, а цього року вже і внутрішні нерегулярні перевізники зобов’язані обладнати
автобуси подібними приладами. Штраф за
відсутність пристрою становить 680 грн.
Крім того, на далекі відстані повинні виїздити два водії. До прикладу, проблемним
маршрутом є напрямок Чернівці-Київ. Нелегальні перевізники збираються неподалік
автовокзалу і «переманюють» пасажирів.
Дійсно, це зручно, 8 годин – і ви – у столиці!
Та чи варто ризикувати найдорожчим –
власним життям і життям рідних, коли за
кермом один водій, який без відпочинку їде
півночі, а потім відпочиває у напівлежачому
положенні, щоби знову без перерви везти
людей на шаленій швидкості…
Квиток пасажира – гарантована
страховка в разі, якщо сталася ДТП.
Завдяки цьому документу пасажир
матиме змогу отримати через страхову компанію відшкодування.
– У законі прописано, що єдиним місцем,
де мають право зберігатись транспортні засоби, є автопарк або стоянки. У Чернівецькій області перевізникам закон не писаний,

– наголошував Костянтин РОМАНОВ, головний спеціаліст державного відділу
контролю. – На жаль, є випадки, коли водії
кидають свої автівки, де завгодно. А перед
початком зміни водії часто сплять просто в
салоні маршрутки. Наприклад, одне з підприємств Буковини, яке надавало послуги
з проведення мед- і техогляду було позбавлене ліцензії. Інспектори помітили, що
техогляд транспортних засобів здійснювали
«механіки-телепати» – вони «бачили» несправності на відстані десятка метрів, крізь
вікна диспетчерської. Медобстеження теж
проводилися абияк: водіїв просили дихнути
у… звичайнісіньку склянку, а артеріальний
тиск вимірювали «на око»...
Злісний перевізник-порушник працює
й у Чернівцях. Йому постійно надсилають
штрафні санкції з усієї України на адресу
гуртожитку, де він зареєстрований. Але цей
«благодійник» ніколи не проживав у тому
гуртожитку. І виписати його звідти не можуть, бо не дозволяє закон... Так перевізник
уже багато років уникає відповідальності
за порушення. – Зате цей порушник дуже
гарно вишиває хрестиком, – пожартував
пан Орест.
«Укртрансінспекція» активно бореться
з порушниками, штрафує їх, але, на жаль,
закон писаний так, що нелегальним перевізникам вигідніше регулярно сплачувати
штрафи, ніж дбати про безпеку простих
людей.
Орест Зеліско закликає пасажирів бути
обачними, обираючи перевізника, звертати
увагу на безпеку транспорту, в якому плануєте їхати. Адже від вашої пильності залежать
ваше здоров’я і життя!

Любов КАФАНОВА, «Версії»

«Ми просто перевізники, які не
сплачують податки»
Перевожу людей неофіційно, аби не платити шалені податки. Заробленого вистачає
тільки на харчі сім’ї. Коли ж водій працює офіційно, то сплачує податок, а на обслуговування
автомобіля йому грошей ніхто не дає. Тобто водій сам повинен викручуватися, шукати гроші
на ремонт і купувати власним коштом запчастини.
Повірте, «нелегали» зовсім не прагнуть захопити ринок пасажирських автоперевезень.
Ми хочемо втриматися на цьому ринку задля елементарного виживання.
Серед наших проблем – міліціонери та кримінальні структури. З міліціонерами простіше:
їм дав і поїхав далі (На запитання, хто ж такі ці кримінальні структури, чоловік відповідати
не став – ред.).
І я не називав би таких, як я, нелегалами, бо це досить кумедно звучить. Які ж ми нелегали?
Просто перевізники, які не сплачують податки.

Микола, неофіційний перевізник

Денис,
програміст:
– Маршрутом
«Чернівці-Київ»
їжджу часто, зазвичай автобусом
або потягом. Проте
нещодавно через
знайомих дізнався про приватні
буси, дістав телефон, координати,
і спробував так
дістатися Києва.
Скажу, що автобусом повільно, не так комфортно
їздити, як бусом, де і подушки, і підголівники, і
телевізор. Автобус їде до Києва цілу ніч, тож з дороги доводиться одразу вирушати на роботу. Бус
приїжджає набагато швидше, тому під ранок є час
ще трохи поспати. Проте, як на мене, автобусом
добиратися безпечніше, аніж бусиком – надто
швидко той летить… Заснути в автобусі чи бусику
не можу, тому доброю альтернативою залишається
потяг: хоча він їде усю ніч, проте в ньому не так
втомлюєшся від дороги, бо можна поспати перед
важким робочим днем...

Дістати хороший квиток
на потяг – проблема

Оксана,
науковець
– Дістати хороший квиток на
потяг можна хіба
що за 2-3 тижні
до поїздки, інакше доведеться
їхати на верхніх
бокових поличках плацкарту.
Щодо автобусів,
то в напрямку
Києва їх ходить достатньо, майже завжди є вільні
місця, зручний транспортний маршрут, санітарні
зупинки. Відколи їжджу, весь час зустрічалися доброзичливі водії, які нашою чернівецькою говіркою
піднімають настрій! Проте зазвичай їжджу все ж
таки маршрутками, бо так швидше. Якщо подорож
потягом займає 13-15 годин, автобусом близько
10-11, то маршрутки їдуть у середньому 7 годин.
Заощаджується час, можна довше побути з рідними
та батьками, вчасно приїхати та ще й виспатися.

До Києва – за 10 гривень

Максим,
студент:
– До Києва
добираюсь автостопом через
Львів або Вінницю. Наприклад,
сідаю на маршрутку до «Гравітона», потім йду
пішки до траси
на Хмельницький, вибираю
зручну позицію для стопу – і зупиняю автомобілі
(переважно, не з чернівецькою реєстрацією). Тут
головне не проспати ранкову «хвилю» (від 7 до 11
години, залежно від пори року) – час, коли люди
вибираються з великих міст на далекі відстані.
Водія одразу ж попереджаю, що не маю грошей.
Тому до Києва реально дістатися і за 10 гривень.
Головне тут – розважати водія цікавими розповідями, анекдотами, піснями, віршами, музикою.
Якщо пощастить «застопити» машину просто до
Києва, то вона обжене і потяг, і рейсовий автобус.
Проте до Києва я зазвичай не поспішаю, дорогою
домовляюсь про ночівлю у знайомих чи друзів…
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«Ніколи не думала, що дивитися у сповнені
надії очі онкохворих дітей так боляче…»

Дівчатка і хлопчики, хворі на рак, під час малювання забували про свою недугу
У відділенні
кардіоонкогематології
Чернівецької обласної дитячої
лікарні діти відпочивали від
хіміотерапії і… малювали!
Одна з чернівецьких художніх
студій влаштувала для них свято
малюнка. Студійці привезли все
необхідне для творчості: гіпсові
фігурки казкових героїв, фарби,
пензлі. Уперше за тривалі тижні
лікування малята, хворі на рак
крові, почали посміхатися.
Евелінка Шимчук дивилася у вікно з ліжка своєї
палати. Цей пейзаж вона вже вивчила напам’ять, і
навіть коли закривала очі, бачила його знову і знову.
Дівчинка вже кілька місяців бореться з раком крові.
Того дня, коли всі дітки зібралися в їдальні, аби
малювати, Евелінка повернулася з чергової пункції
спинного мозку – і знову дивилася у вікно.
– Я зайшла до неї та запитала, чи любить вона
малювати. У дівчинки засяяли оченята. Вона припіднялася з ліжечка і попросила принести фарби та
гіпсову фігурку їй до палати. Вирішила малювати
лежачи, – розповідає Марина Тимофєєва, художниця, організатор акції. – Вона обрала для малювання
найяскравіші кольори – рожевий, блакитний та фіолетовий. Це кольори здоров’я. Кілька хвилин дівчинка малювала лежачи, а потім встала і… приєдналася
до інших у столовій. Це вартувало їй колосальних
зусиль, проте подарувало справжню радість.
Малював разом з усіма й першокласник Петрик
Андрійчук. Він у відділенні недавно. Нині проходить перший блок хіміотерапії, тож майже постійно
підключений до крапельниці. Навіть малювати
хлопчик прийшов із системою у руці. Він швидко
втомився, та улюбленої справи не залишив – завершив свою роботу до кінця.
– Ми знову побачили своїх дітей щасливими:
вимащеними у фарбі, веселими, грайливими, –
каже Тетяна Андрійчук, мама Петрика. – Вони
відволіклися від уколів, систем, пігулок… Мені

навіть здалося, що в Петруся з’явився рум’янець
від задоволення. А рожевих щічок у нього я не
бачила дуже давно.
У відділенні, де лікуються онкохворі діти,
практично не буває води. Її подають з перебоями,
поганим напором, а часто зовсім вимикають. Води
не було й тоді, коли діти зібралися малювати. Аби
не зірвати свята, якого у маленьких пацієнтів і без
того замало, кожна мама принесла на кухню склянку питної води, аби було в чому змочити пензлики,
а потім помити руки.
– У наших дітей дуже суворий режим, вони
практично не виходять зі своїх палат. А тут така радість: лікар дозволив зібратися всім гуртом, нехай
навіть в антибактеріальних масках на обличчі, але
ж разом, – ділиться враженнями Оксана Дєдова,
мати хлопчика, який теж лікується від раку. – І
діти, й мами ніби забули про хворобу. Було таке
відчуття, що все вже позаду: ми повернулися до
звичного життя і все буде добре.
Малював зі своїми підопічними й завідувач
відділення кардіоонкогематології Михайло Гнатюк. Коли охайно вимальовував вії гіпсовій рибці,
пообіцяв малятам: – Ще трішечки потерпіть – і у
вас теж виростуть гарні довгі вії, красиве волосся.
Ви підете до школи чи дитячого садка. І все у вас
буде, як раніше.
– Я прийшов до висновку, що наша хвороба
найчастіше вражає дуже гарних, розумних, талановитих дітей. Коли малював із ними, було відчуття, що потрапив у коло друзів. Обожнюю кожну
дитину, яка лікується в нашому відділенні, вони
для мене як рідні. Я почуваюся щасливим у ті дні,
коли хтось із них здоровим повертається додому,
– каже Михайло Георгійович.
Марина Тимофєєва залишила у відділенні ще
багато фарб, пензлів і гіпсових фігурок, які онкохворим дітям подарував меценат – Іван Гуцуляк.
Тепер діти будь-коли зможуть полікуватися… фарбами. Така терапія обов’язково піде їм на користь.
– Я з дитинства мріяла дарувати людям щастя.
У ті хвилини, коли ми малювали, бачила багато
щасливих дитячих оченят. Але ніколи не думала,
що дивитися у сповнені надії очі онкохворих дітей
так боляче, – зізнається Марина Тимофєєва. – Я
щиро вірю у те, що дуже скоро ці діти побачать
світ різнокольоровим, барвистим, сонячним. І все
у них буде добре.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

фотофакт
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Грайливі сни білого дня в музеї
Художні проекти Артстудії «Музеум» завжди
несподівані, яскраві, насичені
експресією. Як, власне, й
організаторка, керівниця та
натхненниця студії, мистецька
мама своїх вихованців Олена
Михайленко – Заслужений
працівник культури України,
володарка особливого знаку
Фонду культури України «За
подвижництво в культурі».
Цього разу в Художньому
музеї Чернівців презентовано
виставку студійців «Ігри снів».

Чернівецькі імпрези Арт-студії відвідую
більш-менш регулярно. А від заснування студії
1999 року, крім Чернівців, студійці «засвітилися» понад десяток разів. За ці роки дівчата (в
нинішній виставці – лише вони) виросли – як
митці, як особистості. Колись вони ще зовсім
дітьми потрапили «до рук» Олени Михайленко
– так разом і зростали під пильним оком наставниці, якій вистачило мудрості не формувати
юних художниць «під себе» (на що часто грішать художники-педагоги), а леліяти кожну в її
творчому злеті.
На відміну від великого іспанця, чий «сон»
породжував монстрів, картинки, запозичені
одинадцятьма учасницями в їхніх «снах», світлі,
барвисті, схожі лише спільним настроєм – бажанням ділитися своїм радісним сприйняттям світу
денного – відкритого і прихованого – нічного.
Переказувати зміст картин – невдячна річ,
поділюся лишень кількома враженнями.
Урочиста ніч, з темним фоном у золотавих
зірочках… Незабутні враження від чужих міст…
Це гратографії Яніни Фотокакіс. Не описуватиму
процесу виконання цих робіт, але враження
неповторне: свято ночі, суцільне Різдво, запро-

Відвідувач замилувався
картиною Дар’ї Сєдової
шення у казку, але цілком реальну, яка присутня
в нашому світі.
Дерева й квіти буяють пастозними, майже
чоловічими мазками – поруч симпатичні фігурки
дітей (янголів?), змальовані тонкою лесировкою. У Крістіни Карвацької це поєднання виглядає цілком органічно.
У різних техніках працює Ольга Легусова,
але впадають в очі не так її філософські етюди
зі снів, як рудий бешкетник-кіт: живе, ненадумане диво.
Відкрита і беззастережна у світі кольорових
снів Даша Сєдова, її «Квітковим ярмарком» хочеться пройтися!
Наталія Гаврилець не стільки розповідає
свої сни, скільки намагається показати, що відбувається в місті, коли усі сплять…
Сни чи мрії, реальність чи ілюзія, космічні
мандри чи рідна земля? Широкий вибір на картинах Ольги Кушпетюк. А Інна Халай запросить
вас на чудернацьку прогулянку снами.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Стіна Олени Афанасьєвої

«Україні бракує аналітичної журналістики»

Засновник та шеф-редактор журналів «Універсум» та «Світ пригод» Олег Романчук
презентував у Чернівцях свою книгу

Що то за перукар, що не вміє
робити… закрутки?!

Для того, щоби за кілька хвилин
перетворити звичайну буковинську дівку
у витончену голлівудську діву, перукарючемпіону достатньо одних щипців

І ви не зможете не затриматися біля розкішної пави Юліани В’юги. Це ж нічого, що в природі
самочка павича – сіра й непоказна. Уві сні вона
– горда цариця птахів.
Із превеликим гумором і без жодної містики
сприймаються самоіронічні картинки любительки поспати Галини Кравченко: недаремно
ж найкращий день для неї – субота!
І отак рухаючись «по сонцю» вздовж стін,
навмисне насамкінець залишила собі Олену
Афанасьєву. Мені завжди здавалося, що вона не
давала собі часу на розгони та дебюти, завжди
ставлячись до себе вимогливо й прискіпливо.
Це біля її картин підслухала розмову дорослих
художників: вони стверджували, що Олена пише
як чоловік, на відміну від «дамського живопису»… Я сформулювала б інакше: Олена пише
як… художник.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»,
фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА,

– Журналістам бракує фаховості, – наголосив
під час навколокнижної бесіди у «Literatur Cafe»
Олег Романчук. – І коли читаю газети, які мають
непогані наклади, а там – і безграмотність, і невміле
редагування… терпець уривається! Я час від часу
телефоную до тієї чи іншої редакції й кажу:
– Друзі, ну не можна вживати ці кальки з російської!
– Та ви розумієте – тут
така текучка…
– Та понаписуйте собі на
стінах: не стакан – а склянка,
не палатка – а намет, не
бутилка – а пляшка!

Олена Філоненко, чемпіонка світу з
перукарського мистецтва, у Навчальному
центрі «VIVAT Vitality’s» вчила чернівецьких
перукарів закручувати волосся, створюючи
«голлівудські зачіски»
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– Моя книга «У пошуках Універсуму» – це спроба проаналізувати
усі наші прорахунки, недоліки та
досягнення – і виробити якісь стратегічні навики на майбутнє. Принаймні,
подібне я намагався робити в кожній

власній статті, починаючи з часу
заснування журналу «Універсум»
(грудень 1993 року), – зазначив Олег
Романчук. Під однією обкладинкою
автор зібрав вагому частину написаного за останні двадцять років: публі-

цистичні та наукові статті, роздуми,
прогнози і спостереження…
– Книжка Олега Романчука
має символічну назву — «У пошуках універсуму». Це справді

робота пошуку сенсу незалежного життя українського соціуму. Річ системно-хронологічна.
Це не історична послідовність
фактів. Це не політологічні гадання на кавовій гущі: «А що
буде, якщо…», – відгукується
про книгу Юрій САЄНКО, доктор
економіки й соціолог. – Це полотно, зіткане зі співставлень
сучасних фактів, подій, думок,
суджень сучасників і класиків
— у кінцевому випадку з авторським аналізом, висновками і,
де можливо, рекомендаціями…

– На жаль, починаючи від перших
років незалежності, не дотримано
нормального стратегічного плану
розбудови держави. Менеджмент
– він і в Африці менеджмент. Треба
ставити мету, ціль, у який спосіб ти
маєш цю ціль осягнути, які ресурси
потрібні. І коли Леонід Данилович,
ще в ранзі прем’єра, запитував депутатів парламенту: «Скажіть мені,
що будувати? І я збудую!» – з нього
сміялися, його фразу перетворили на
жарт. А він же як менеджер (досвід
керування Легмашем, Південмашем)
ставив нормальне запитання! Проте
парламент нічого толкового йому не
міг запропонувати. Тому «маємо те що

маємо», – зауважив пан Олег.
Зважаючи на викладацький досвід
Олега Романчука (доцент кафедри
журналістики), присутні журналісти
спровокували автора дати власну
оцінку і сучасній українській журналістиці.
– Україні катастрофічно бракує
аналітичної журналістики, відповідних фахівців, – наголосив він. – Журналіст може бути добрим фахівцем
лише тоді, коли він має відповідний
фах: історика, фізика, математика,
лікаря… Він дає йому можливості гарно
аналізувати, глибоко мислити, і добре
орієнтуватися в тій чи іншій царині
галузі знань.
– Я кажу своїм студентам: ви приходите зі своєї шкільної лави непідготовленими до високої науки. Вам
бракує слів, начитаності, і це перешкоджає нормально оформляти думки
в складні, складнопідрядні речення,
– наголосив Олег Романчук. – Жоден
інтернет, жодне телебачення вам не
допоможе, ви повинні працювати з
книжкою. Тому що лише вона формує
свій специфічний спосіб мислення,
спосіб аналізу.
Чи не тому є сподівання, що і газети не так уже швидко вимруть?!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Права на нерухомість реєструватимуться по-новому
Від 2013 року принципово зміниться порядок
реєстрації прав на нерухомість: замість бюро технічної
інвентаризації її здійснюватимуть Державна реєстраційна
служба (Укрдержреєстр) та її територіальні відділення
– Реєстраційні служби. Чи спроститься процедура? Що
треба буде зробити, щоби продати квартиру, наступного
року?
На ці питання відповідає начальник Реєстраційної
служби Головного управління юстиції у Чернівецькій
області Тетяна Григорівна НІКОЛАЄВИЧ.
Державна реєстрація здійснюється на забезпечення охорони та захисту
прав і законних інтересів власників,
користувачів нерухомого майна, створюючи додаткові гарантій для них.
Цей захід зводить до мінімуму
можливість для недобросовісних осіб
реєструвати на себе права, які їм не
належать, і створює перешкоди для
незаконних операцій з нерухомістю.
Лише зареєстровані права мають
юридичну силу перед іншими (третіми)
особами, а зареєструвати за собою
права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають
вимогам законодавства.
Обов’язковій державній реєстрації підлягають
•речові права на нерухоме майно:
1) право власності; 2) право
володіння; 3) право користування
(сервітут); 4) право користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
5) право забудови земельної ділянки
(суперфіцій); 6) право господарського відання; 7) право оперативного
управління; 8) право постійного користування та право оренди земельної
ділянки; 9) право користування (найму, оренди) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими
частинами; 10) іпотека; 11) довірче
управління майном; 12) інші речові
права відповідно до закону;
•обтяження речових прав на нерухоме майно:
1) податкова застава, предметом
якої є нерухоме майно; 2) інші обтяження.
Під нерухомим майном, речові

права на яке підлягають державній
реєстрації розуміються:
1) земельні ділянки; 2) підприємство як єдиний майновий комплекс; 3)
житловий будинок;
4) будівля, споруда або їх окремі
частини; 5) квартира; 6) житлове та
нежитлове приміщення.
Нова процедура державної
реєстрації прав і суб’єкти, уповноважені на її проведення
Від 1 січня 2013 року процедура
державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників,
користувачів нерухомого майна.
Вона здійснюватиметься державними реєстраторами прав на нерухоме
майно відповідних реєстраційних
служб (далі – державний реєстратор прав), а також нотаріусами, як
спеціальними суб’єктами, на яких
покладаються функції державного
реєстратора прав (далі - нотаріус).
До реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав
слід звертатися у наступних випадках:
1) державна реєстрація прав з
видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно; 2)державна
реєстрація прав на підставі рішень
органів влади, зокрема на підставі
рішення суду, органів прокуратури,
податкових органів, органів місцевого самоврядування; 3)державна
реєстрація прав, які виникли до 1
січня 2013 року й не були зареєстровані відповідно до законодавства,
яке діяло на час їхнього виникнення.
Право власності та інші речові
права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за міс-

цезнаходженням такого майна.
Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будьякій реєстраційній службі!
Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав
слід у наступних випадках:
державнаї реєстрація прав внаслідок вчинення нотаріальної дії з
нерухомим майном чи об’єктом незавершеного будівництва.
Документи, необхідні для
державної реєстрації прав
Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:
•заяву встановленої форми; •копію документа, що посвідчує особу
заявника (паспорт громадянина
України, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ,
що його заміняє); •копію реєстраційного номера облікової картки платника податку, згідно з Державним
реєстром фізичних осіб – платників
податків (ідентифікаційний код) –
крім випадків, коли особа через свої
релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку,
офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має
відмітку в паспорті громадянина
України); •документ, що підтверджує
внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав (квитанція);
•документ про сплату державного
мита (квитанція) (крім випадків, коли
особа звільнена від сплати державного
мита); •документи, що підтверджують
виникнення, перехід або припинення
права власності на нерухоме майно
(договір купівлі-продажу, дарування,
рішення суду, свідоцтво тощо).
Строки проведення державної
реєстрації прав
Загальний строк проведення державної реєстрації права власності
та інших речових прав становить 14
робочих днів.
Якщо під час розгляду заяви про
державну реєстрацію права власності
чи іншого речового права було подано
заяву про державну реєстрацію обтяження речових прав на те ж майно,
така заява розглядається у строк, що

не перевищує 10 робочих днів.
Державна реєстрація обтяжень
речових прав на нерухоме майно, іпотеки здійснюється в день надходження
відповідної заяви.
Державна реєстрація прав, які
виникають у результаті вчинення нотаріальної дії, здійснюється нотаріусом
одночасно із вчиненням такої дії.
Якщо права на нерухоме майно вже були зареєстровані до 01
січня 2013 року
Від 1 січня 2013 року Реєстр прав
власності на нерухоме майно, Єдиний
реєстр заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна та Державний реєстр іпотек припиняють своє функціонування. Їх замінить Державний
реєстр прав.
Утім, права на нерухоме майно та
їхні обтяження, зареєстровані до цієї
дати, визнаються державою, якщо
їхня реєстрація була проведена відповідно до законодавства, чинне на
момент виникнення цих прав, або
якщо відповідне законодавство не
передбачало проведення державної
реєстрації цих прав.
В обов’язковому порядку «перереєструвати» право на нерухомість
треба тільки в разі, якщо виникла
необхідність її відчуження. В такому
випадку «перереєстрацію» речових
прав на нерухоме майно проводитиме
нотаріус, який перевірить інформацію
в реєстрах і перенесе її у Державний
реєстр прав. При цьому Закон не встановлює винятків ні для державних,
ні для приватних нотаріусів у сфері
державної реєстрації прав.
У разі, якщо ви не маєте наміру
вчиняти дії з нерухомим майном, державна реєстрація прав у єдиному Державному реєстрі прав проводиться за
бажанням власника чи користувача.
За «перереєстрацію» державне
мито не береться:Відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації прав, фізичні та юридичні особи
звільняються від сплати державного
мита за проведення державної реєстрації прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, тобто за
проведення «перереєстрації» речових
прав у Державному реєстрі прав.
Оформлення купівлі-продажу
квартири на «вторинному ринку»
На сьогодні, згідно з чинним за-

конодавством, для здійснення операції
з купівлі-продажу квартири особам
необхідно кілька разів відвідувати
бюро технічної інвентаризації та звертатися до нотаріуса за посвідченням
відповідного правочину. •Спочатку
власник квартири звертається до
бюро технічної інвентаризації для
того, щоби провести технічну інвентаризацію квартири та отримати витяг
з Реєстру прав власності на нерухоме
майно. •Документ, що посвідчує право
власності на відповідну квартиру, технічний паспорт, отриманий в результаті технічної інвентаризації квартири,
та витяг з Реєстру прав власності на
нерухоме майно подаються нотаріусу
нотаріусу для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. •У
результаті вчинення нотаріальної
дії нотаріус проводить державну реєстрацію відповідного договору в
Державному реєстрі правочинів. Після
отримання нотаріально посвідченого
договору покупець має звертатися
до бюро технічної інвентаризації для
проведення державної реєстрації
його права власності на придбану
квартиру.
Від 1 січня наступного року для
здійснення операції з купівлі-продажу
квартири особам треба буде звернутися виключно до нотаріуса. Він перевірить належність продавцю квартири
на праві власності в реєстрі, який зараз
ведуть бюро технічної інвентаризації,
•проведе державну реєстрацію прав
продавця в «новому» Державному
реєстрі прав; • посвідчить договір
купівлі-продажу відповідної квартири; •та на підставі нього проведе
державну реєстрацію права власності
на квартиру покупця.
При цьому від 1 січня 2013 року
державна реєстрація договору в Державному реєстрі правочинів здійснюватися не буде, оскільки за таких умов
відбувалася б подвійна реєстрація
одних і тих же прав.
Бюро ж технічної інвентаризації
здійснюватимуть технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
у випадках, передбачених законодавством. При цьому проведення
технічної інвентаризації об’єкта перед здійсненням його продажу буде
необов’язковим і залишається на розсуд сторін договору, тобто продавця
й покупця.

Спеціальні перевірки – один із засобів запобігання корупції в органах
державної влади
Від 1 січня 2012 року набрала чинності ст.11
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якою запроваджений новий превентивний захід із запобігання корупції – такий
як спеціальна перевірка відомостей про осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних
із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів в народні депутати,
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів).
На виконання цієї статті Закону з метою
чіткого визначення механізму проведення такої
перевірки Президентом України виданий Указ від
25 січня 2012 року № 33/2012, яким затверджений Порядок організації проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов’язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування
(далі - Порядок).
Спеціальну перевірку запроваджено з метою

підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування.
Спеціальна перевірка проводиться у 15-денний строк за письмовою згодою особи, яка
претендує на заняття посади. У разі ненадання
особою такої згоди питання про призначення її
на посаду не розглядається.
Спеціальній перевірці підлягають відомості
щодо •притягнення особи до кримінальної відповідальності, •наявність судимості, її зняття,
погашення, •про застосування до кандидата
адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, •достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати й
зобов’язання фінансового характеру за минулий
рік, •стану здоров’я кандидата, •освіти, наявності
у кандидата наукового ступеня, вченого звання.
До проведення спеціальної перевірки залучаються Міністерство внутрішніх справ України,
Державна податкова служба України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство
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освіти і науки, молоді та спорту України та відповідні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласних,
Київської, Севастопольської міської державних
адміністрацій.
Спеціальна перевірка є комплексним вивченням інформації про особу, яка бажає обіймати
посади, пов’язані з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування.
У разі якщо за результатами такого комплексного вивчення встановлено факт подання
кандидатом неправдивих відомостей, йому буде
відмовлено у призначенні та повідомлено правоохоронні органи.
Стосовно повідомлення правоохоронних
органів у разі встановлення за результатами
спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей слід зазначити,
що цей захід має на меті з’ясування наявності
чи відсутності правопорушень, в тому числі, й
корупційних, які стали причиною подання неправдивої інформації.

Така інформація для здійснення відповідної перевірки та вжиття заходів надсилається
до спеціально уповноважених суб’єктів, які
безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення
та розслідування корупційних правопорушень:
•органів прокуратури, •спеціальних підрозділів
із боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової
міліції, із боротьби з корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки України, Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України,
підрозділів внутрішньої безпеки митних органів.
Міністерство юстиції здійснює постійний
моніторинг практичного застосування положень
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в тому числі і щодо спеціальної
перевірки.

Іван БОЙЧУК, головний спеціаліст відділу
кадрової роботи та державної служби
Головного управління юстиції у Чернівецькій
області

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

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 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.
09.10,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.15,12.15 Погода.
09.20 Книга.ua.
09.40 «Легко бути жiнкою».
10.50 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Крок до зiрок.
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с «УГРО».
17.55 Останнє попередження.
18.35 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
20.00 «Сила, яка об`єднує бiзнес».
З`їзд Федерацiї роботодавцiв
України.
21.15 Свiт спорту.
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 Великi битви. Повстання
селян Уота Тайлера.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 ТелеАкадемiя.
02.35 Х/ф «Не той».
04.25 Д/ф «Ж.М.В. Тернер».
05.20 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
00,01.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.

10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15,21.45 «Чотири весiлля 2».
23.15 «Козирне патi».
23.30,05.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
01.35 «Золота колекцiя Футболу
України».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,02.50 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.05 Т/с «Екстрасенси-детективи».
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,02.55 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Санта-Лючiя».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11». (2).
00.55 Х/ф «Повернути Вiру».
02.20 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.25,06.55,02.45,04.00 Погода.
05.30,03.35 Факти.
05.45,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
00.00 Х/ф «Тiнь якудза». (2).
02.50 Т/с «У чорному списку 3».
04.10 ПроЦiкаве.

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «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 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.25 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35,
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 22.35,
23.50, 00.35 «Погода»
08.30 «Хроніка дня»
08.50 «Трансмісія-новини»
09.20 «Час новин-Чернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.10, 19.30 «Час інтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.00
«Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15, 19.50 «Хроніка дня»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Лісовий патруль»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Енергонагляд»
23.30, 00.25 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».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Росiйський
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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.
09.15,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.15 Погода.
09.30 Д/ф «Кiнець свiту. Лжепророки».
09.55 Театральнi сезони.
10.45 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.30 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
13.05 Околиця.
13.30 Х/ф «Товариш генерал».
15.10 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф «Долар».
15.45 Т/с «УГРО».
18.05 Шляхами України.
18.25 Концерт «Краще зi
Слов`янського базару-2012».
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.40,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.45 Погода.
00.50 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.00 ТелеАкадемiя.
04.10 Книга.ua.
04.30 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05
.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,03.20 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.00 Бойовик «Захисник». (2).
23.55 Трилер «Мисливцi за розумом». (2).
01.55 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
04.20 «Чотири весiлля 2».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
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 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
10.05, 12.15 Т/с «Одружити Казанову».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50 «Подробицi. Неформат».
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 Д/с «Земля обiтована вiд
Йосипа Сталiна».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.55,02.45,04.05 Погода.
05.30,03.35 Факти.
05.45,04.10 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
00.00 Х/ф «Опiкун». (2).
02.50 Т/с «У чорному списку 3».

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 23.40, 00.30 «Час спорту»
06.50, 07.25, 08.40 «Огляд преси»
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Брейвiк».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.45 Х/ф «Шоттас». (3).
04.30 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія
природи»
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 «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
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»
23.00 «Час країни»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/с «Маленькі вихованці»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Золота колекція кінемато-
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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 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.25 «Час спорту»
08.30 «Хроніка дня»
08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 12.35,
13.10, 14.10, 16.10, 22.35, 23.50,
00.35 «Погода»
08.50 «Трансмісія-новини»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.10, 19.30 «Час інтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.00
«Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Сканер»
16.15 «Лісовий патруль»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Вікно в Європу»
19.50, 23.45 «Хроніка дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Акцент»
23.30, 00.20 Crime News
00.40 «Арсенал»

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Останнi
канiкули в Мексицi».
15.35 Щиросердне зiзнання.

16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
22.00 Церемонiя вручення премiї
«Телетрiумф-2012».
01.15 Х/ф «Альпiнiст». (2).
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.45 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 –«Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ» – «Музичний
експрес»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50 , 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

понеділок
четвер
графа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
22.00 «Пряма відповідь»

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50,21.15 Кузня зiрок 3.
14.15 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.55 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.10 Досвiдос.
17.40 Вiталька.
18.25,22.55 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої» (2).
21.55 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.20,01.45 Рай, гудбай.
23.20 Т/с «Загублена» (2).
00.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.35 До свiтанку.

НТН

05.30 Х/ф «Фронт без флангiв».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без пiстолета».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.30 «Речовий доказ».
02.25 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi». (2).
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.00 «Правда життя».

СТБ

0 5 . 3 0 « Ч у ж i п о м и л к и . Тр и
товаришi».
06.15,16.00 «Усе буде добре!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 «Вагiтна в 16».

10.40 «Дочки-матерi».
11.40 Х/ф «Zоlushkа.ru».
13.55 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Стройбатя».
06.00 Очевидець. Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 Очевидець. Найшокуюче.
07.30,08.30,19.00,01.30 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.50 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.30,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiранi 173.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Т/с «Одна нiч любовi».
02.50 Т/с «Останнiй акорд».
03.35 Зона ночi.
03.40 Українцi Надiя.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Життя в обiймах квiтiв.
04.50 Перетворення.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00,00.25 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Бiйцiвський клуб».
01.45 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
22.00 Х/ф «Я, ти і всі, кого ми
знаємо» (1)

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.45 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45,18.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.50 Кузня зiрок 3.
14.15 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.50 Даешь молодьож!
15.15 Вайфайтери.
15.50 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
16.00,20.25 Шури-Мури.
16.40,23.00 Чортiвня щодня.
17.05,02.10 Досвiдос.
17.40,21.15 Вiталька.
19.25,01.20 БарДак.
22.00 Дайош молодьож!
22.40 Слава зi Славєком
Славiним.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Дурнєв+1.
02.35 До свiтанку.

НТН

05.30 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
05.35 «Правда життя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Людина без пiстолета».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,04.15 «Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
19.30 Х/ф «Три днi в Одесi».
22.00 Х/ф «Америкен бой». (2).
00.35 Х/ф «Сплячий i красуня».
02.20 «Речовий доказ».
02.50 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.25 Х/ф «Собака на сiнi».
07.50 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго».
09.45 Х/ф «Сестричка».
11.50,01.55 Х/ф «Невловимi мес-

ники».
13.15 Х/ф «Новi пригоди невловимих».
15.05 Х/ф «Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi».
18.05,22.00 «Вiкна-новини».
18.15 Х/ф «За двома зайцями».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.40 «Танцюють всi!5. Пiдсумки
голосування».
00.55 «ВусоЛапоХвiст».
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Справа «Строкатих».
04.50 Нiчний ефiр.

Новий канал

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с «Стройбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найшокуюче.
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.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес 2.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25,04.20 Зона ночi.
03.30 Третя влада.
04.25 Скiфи.
04.30 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.50,05.00 Зона ночi. Культура.
04.55 Катерина Бiлокур. Послання.

К1

06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
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 «Три сестри».
23.00,00.25 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Бiйцiвський клуб».
01.45 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.30 Щоденник ДПКЄ-2012.
11.50,16.35,20.00 Святковий
концерт «З Днем, ТеБе».
14.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
16.25 Зелений коридор.
17.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)
19.15 Свiт атома.
19.35 Золотий гусак.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Фiнал Мiжнародного
дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2012».
ТРК «Ера».
23.15 Твiй голос.
23.35 Погода.
23.40 Ера здоров`я.
00.00 Концерт Г. Кричевського
«Календарна осiнь».
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт атома.
02.05 Театральнi сезони.
02.50 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.50 Д/ф «Черчiлль, майстер
гри».
05.25 Околиця.
«1+1»
06.10,07.35 «Кулiнарна
академiя. Юлiя Висоцька».
06.35 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
1 2 . 0 0 « С в i т н а в и во р i т 3 :
Танзанiя, Ефiопiя».
12.55 Х/ф «Феї. Фантастичний
порятунок».
14.35 Комедiя «Чорний лицар».
16.35 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,04.15 «ТСН».
20.15 Х/ф «Алiса в країнi чудес».
22.25 Х/ф «Планета мавп». (2).

0 1 . 0 0 К о м ед i я « М а в п я ч а
кiстка». (2).
02.30 Трилер «Мисливцi за
розумом». (2).
Iнтер
05.15 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
12.10 «Велика Рiзниця».
14.10 Т/с «Менти. Таємницi
великого мiста».
17.55 Х/ф «Дiамантова рука».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.20 «Валерiй Леонтьєв.
Ювiлейний концерт у Кремлi».
00.45,04.00 Х/ф «Бiле сонце
пустелi».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.30 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.20,05.35 Свiтанок.
06.25 Iнший футбол.
06.55 Козирне життя.
07.30 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Екстрений виклик.
12.25 Нетаємнi файли.
13.45 Спорт.
13.50 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Прекрасний».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «На грi».
20.55 Х/ф «На грi 2».
22.45 Наша Russia.
23.05 Х/ф «Роккi 5». (2).
01.15 Х/ф «Переслiдуючи «Червоний Жовтень». (2).
03.35 Х/ф «Шовк». (2).
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.40, 09.35, 19.25 «Тема тижня»
06.45, 07.10, 08.20, 23.35, 00.20
«Час спорту»
06.55, 07.15, 08.10, 10.10, 10.55,
13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40,
00.25, 00.55 «Погода»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 01.00 «Час новин»
07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15

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 Час культури.
УТ-1.
09.00,09.50 Погода.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.55 Крок до зiрок.
10.35 Маю честь запросити.
11.20 Фiнал Мiжнародного
дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2012».
13.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
14.20 Шеф-кухар країни.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
16.20 Дiловий свiт. Тиждень.
16.55 Святковий концерт «З
Днем, ТеБе».
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Точка зору.
21.50 Головний аргумент.
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 Концерт О. Сєрова «Безмежна любов».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Мистецькi iсторiї. Срiбнi
струни.
03.25 Здоров`я.
04.15 Фестиваль молодiжної
творчостi «Бiле озеро».
04.55 М/с «Каспер. Школа
страху».
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.05 Комедiя «Вiдьми країни
Оз».
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 «Давай, до побачення».
12.55 «Чотири весiлля 2».
14.10,20.15 «Голос. Дiти».
16.10 Мелодрама «Москва
сльозам не вiрить».

19.30,23.00 «ТСН-Тиждень».
22.00 «Свiтське життя».
00.00 Мелодрама «Лоуренс
Аравiйський».
03.55 Х/ф «Планета мавп».
(2).
Iнтер
05.40 «Найрозумнiший 2012».
07.05 М/с «Вiнкс».
07.50 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.25 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 «Весiльний розмiр».
12.25,03.40 Д/ф «Вiнець
безшлюбностi».
13.35 Т/с «Iлюзiя полювання».
18.00, 21.00 Т/с «Скринька
Пандори» (2).
20.00,02.05 «Подробицi тижня».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.15 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя».
02.50 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.20,04.25 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.20 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
13.10 Х/ф «Перший удар».
14.55 Х/ф «На грi».
16.50 Х/ф «На грi 2».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
20.55 Х/ф «Серпень. Восьмого».
23.45 Х/ф «Темний свiт». (2).
01.55 Х/ф «Дорожня пригода». (2).
03.25 Iнтерактив. Тижневик.
03.40 Т/с «У чорному списку
3».
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Київський
час»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55,
23.35, 00.20 «Час спорту»
06.50, 07.15, 08.10, 10.55,
11.15, 13.10, 14.10, 14.55,
16.10, 17.10, 19.20, 00.25,
00.40 «Погода»

1 грудня
«Бізнес-час»
07.30 «Благая вість із Ріком
Ренером»
08.30 «Не перший погляд»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.10 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»
12.10 «Вікно в Європу»
13.10 «Шлях до перемоги»
13.30 «Драйв»
14.10 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі»
15.15 «Кіно з Яніною Соколовою»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
17.45 «Хроніка тижня»
18.15 «Час інтерв’ю»
18.40 «Час новин-Чернівці»
19.35 «Машина часу»
20.10 «Портрети із Сергієм Дорофеєвим»
21.10 «Велика політика»
21.40 «Вікно в Америку»
22.00 «В кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич»
23.50 «Історія успіху»
00.30 «Мотор»
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.45
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.40 Х/Ф «Диво Мальдонадо»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Реквієм по
мрії»
ТРК «Україна»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни».
08.00 На валiзах.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Додому на свята.
11.00 Т/с «Подружжя».
14.10,23.30 Т/с «Слiд».
17.00 Т/с «Тiльки про любов».
19.20 Х/ф «Справжня любов».
21.25 Х/ф «Просто Джексон».

(2).
01.20 Х/ф «Чоловiк повинен
платити».
03.00 Щиросердне зiзнання.
03.50 Т/с «Ведмежий кут».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00, 03.30 Д/фільм «Коннект»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.05, 22.30 Д/фільм «Авіа»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
23.30 Д/фільм «Дорогами українців»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Світ тварин»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «Я, ти і всі, кого ми
знаємо» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»

2 грудня
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.00
07.20, 08.15, 22.25, 23.20,
00.15 «Бізнес-час»
07.30 «Повнота радості життя»
08.30 «Феєрія мандрів»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.10 «Вікно в Америку»
09.35, 15.15, 20.50 «Тема
тижня»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»
12.10 «Життя цікаве»
13.15 «Мотор»
14.20 «Гра долі»
16.15 «Фактор безпеки»
17.15 «Податки»
17.30 «Новини Київщини»
18.15 «Вікно в Європу»
19.30, 01.10 «РесПубліка з
Анною Безулик»
21.00 «Час. Підсумки»
21.40 «Час-тайм»
22.00 «Кіно з Яніною Соколовою»
22.35 «Територія закону»
23.40 «Хроніка тижня»
00.30 «Огляд преси»
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 «Райські канікули»
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»
06.00,04.40 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Справжня любов».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Легенди.
11.00,13.00 Т/с «Слiд».
15.00 Т/с «Собр».
18.00, 20.00, 21.00 Т/с
«Iнтерни».

812

теле Версі ї
21.45 Х/ф «Король вечірок» (2)
ТЕТ
06.00,10.45 Єралаш.
07.00,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
11.00 Приколи на перервi.
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.10 Одна за всiх.
14.10 Х/ф «Листи до Джульєти».
16.20 М/ф «Сiмпсони. Фiльм на
широкому екранi».
18.05 Х/ф «Правдива брехня».
(2).
21.15 Кузня зiрок 3.
22.20 Даешь молодьож!
23.10 Х/ф «Поворот не туди 2:
Безвихiдь». (3).
01.10 Альо, директор?!
02.00 До свiтанку.
НТН
06.05 «Легенди бандитської
Одеси».
06.25 Х/ф «Загiн особливого
призначення».
0 7 . 4 5 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Вовча
зграя.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Вантаж без маркування».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Павутиння 4».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «В iм`я помсти». (2).
02.15 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.10 М/ф «Ну, постривай!»
06.25 Х/ф «У моїй смертi прошу
винити Клаву К.»
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.10 Х/ф «За двома зайцями».
12.55 «Зваженi i щасливi 2».
16.55 «Зоряне життя.
Окiльцювати холостяка».

17.55 «Зоряне життя. Цiна щастя - дитина».
19.00 «Х-фактор 3».
21.35 «Таємницi Х-фактора.
Дiаманти Сергiя Сосєдова».
22.40 «Х-фактор3. Пiдсумки
голосування».
23.55 «Детектор брехнi 2».
00.55 Х/ф «Новi пригоди невловимих».
02.25 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.45 Т/с «Останнiй акорд».
07.20 Зроби менi смiшно.
08.05 Будинки мажорiв.
09.00 М/с «Роги i копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.05 Прокинутися знаменитим.
13.05 Т/с «Татусевi доньки».
15.40 ШоумаSтгоуон.
19.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: лев,
чаклунка i чарiвна шафа».
21.45 Х/ф «Тварина».
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф «Дуже страшне кiно
3». (3).
01.25 Х/ф «Грiнберг». (2).
03.00 Т/с «Одна нiч любовi».
03.50,04.45 Зона ночi.
03.55 Втрачений рай.
04.50 ТБ про ТБ.
05.20,05.40 Зона ночi. Культура.
05.25 Микола Лисенко.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Пригоди Гекльберрi
Фiнна».
12.05 М/ф «Покахонтас».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Головне - встигнути».
17.00 «Щоденник вагiтної».
17.25 «Пороблено в Українi».
19.00 «КВН-2012».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.35 «Вечiр. Паша. Зорi».
02.25 «Нiчне життя».
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19.00,03.30 Подiї тижня.
23.00 «Великий футбол».
00.30 Х/ф «Просто Джексон».
(2).
02.20, 04.15 Т/с «Ведмежий
кут».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 22.35 Д\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00 Д\фільм «Коннект»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.05 «Роздуми про сокровенне»
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»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д/фільм «Авіа»
22.00, 00.40 «Палітра»
23.00 Д\фільм «Біографії»
01.40 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Коннект»
04.30 «Акценти»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55,
14.40, 18.10, 20.50, 00.25
«Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30, 12.30, 15.15 «Малятко»
07.50 «Світ тварин»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.25 «Хендмейд»

13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
16.20 «Юний рятувальник»
16.55 Музична програма (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 «Світ тварин»
21.30 Х/ф «Людина року» (2)
23.40 «Богатирські ігри»
ТЕТ
06.00 Єралаш.
0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.20 М/ф «Морська бригада».
12.20 М/ф «Покахонтас 2: Подорож в Новий Свiт».
13.45,00.05 Альо, директор?!
14.50 М/ф «Сiмпсони. Фiльм
на широкому екранi».
16.35 Х/ф «Правдива брехня».
19.35 Одна за всiх.
20.00 Вiталька.
21.00 Кузня зiрок 3.
22.05 Х/ф «Американський
пирiг». (2).
01.10 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси».
07.15 Х/ф «Смугастий рейс».
09.05 Х/ф «Три днi в Одесi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Вовкодави зi СМЕРШа.
12.00,04.05 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Батюшка».
15.00 Т/с «Павутиння 4».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Фанат». (2).
01.35 Х/ф «Морський вовк».
(2).
03.10 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.35 М/ф «Ну, постривай!»
06.50 Х/ф «Вона Вас любить».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.00 «МайстерШеф 2».
14.05 «Караоке на Майданi».
15.05 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.

Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Мрiї з пластилiну».
23.50 Х/ф «Сестричка».
01.45 Х/ф «Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi».
03.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
06.05 Т/с «Останнiй акорд».
06.55 Зроби менi смiшно.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Будинки мажорiв.
09.15 М/с «Роги i копита: Повернення».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.30 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Т/с «Щасливi разом».
15.15 Х/ф «Тварина».
17.05 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
лев, чаклунка i чарiвна шафа».
20.00 ШоумаSтгоуон.
23.10 Прокинутися знаменитим.
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Втрачене майбутнє». (2).
02.15 Т/с «Одна нiч любовi».
03.45,04.50 Зона ночi.
03.50 Українцi Любов.
04.55 Леопольд, або Втеча
вiд волi.
05.20,05.55 Зона ночi. Культура.
05.25 Тася.
05.35 Жарптиця.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50 М/ф «Покахонтас».
10.15 Х/ф «Хелловiнтаун 3».
12.05 Х/ф «Пес i жебрак».
14.00 Х/ф «Снiгова королева».
16.10 «Пороблено в Українi».
17.45 «Розсмiши комiка».
18.45 «КВН-2012».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.25 Х/ф «Примат».
02.55 «Нiчне життя».
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Звільнили усіх медиків швидкої допомоги!
Коли газету готували до друку, редакції стало
відомо, що всьому персоналу станції швидкої
медичної допомоги Чернівців дали попередження
про припинення трудового договору. У ньому
зазначається, що «можливість влаштування на роботу
у новій структурі екстреної медичної допомоги буде
вирішуватися новим власником і розпорядником
фінансування на підставі його штатного розпису».
Хто він – новий власник?! Повідомимо у
наступному числігазети. А зараз про те, як журналістів
переконували, що чиновницькими зусиллями «швидка»
стане ще швидшою.

У 3-х кілометрах від Чернівців,
у Глибоцькому районі, сталася
автомобільна аварія. На виклик виїхала бригада швидкої
допомоги, яка перебувала за
20 км від місця пригоди. А медики, які були значно ближче,
допомогти потерпілим не мали
права – за законом… Та від 1
січня 2013 року все зміниться,
запевняють чиновники: почне
діяти єдина система екстреної
медичної допомоги.

Єдина диспетчерська
служба

– Першим кроком до цього буде
створення єдиної диспетчерської служби. Тобто будь-який виклик – чи то з
Путили, чи то з Вижниці – надходитиме
на телефони цієї диспетчерської служби
у Чернівцях. За допомоги сучасних технологій диспетчер бачитиме, де перебуває кожна карета швидкої медичної
допомоги, і буде переадресовувати
виклик тим медикам, які перебувають
найближче до людини, що потребує
допомоги, незалежно від того, куди

приписана ця бригада, – розповів Ігор
ШКРОБАНЕЦЬ, директор Департаменту
охорони здоров’я та цивільного захисту
населення ОДА. – Найімовірніше, що
ця служба буде створена на базі чернівецької міської станції швидкої медичної
допомоги.
За законом, прибуття швидкої допомоги має бути забезпечене за 10 хв.
у місті та за 20 хв. у сільській місцевості.
Щоправда, в Законі не враховані жахливий стан українських доріг та вік
стареньких автівок, після поїздки в яких
хворими стають не тільки пацієнти, але
й медперсонал…

Нині в області налічується 7
спеціалізованих, 22 загальнопрофільних та 32 фельдшерські
бригади. Після створення системи екстреної медичної допомоги
спеціалізованих бригад – педіатричної, невралгічної, кардіо- та
психбригади – не буде. Лікарі
обслуговуватимуть усі виклики,
незалежно від їхньої компетенції. Тож, немає гарантії, що
лікар-педіатр не пропустить
інфаркт у людини старшого віку,
а лікар-психіатр визначить недугу в немовляти. Натомість
були випадки побиття медиків
«швидкої», коли певний час
тому відмовилися від психіатричної бригади…

Нині на Буковині діє програма
«Тромболізіс», яка навчає спеціалістів
швидкої допомоги на борту медавтівки
діяти так, щоби не загинули ділянки
міокарда і відновився кровообіг ще до
доставки хворого у кардіодиспансер.
За словами п. Шкробанця, невдовзі придбають сучасні препарати, що розчинятимуть тромб, який закриває коронарну
судину при гострому інфаркті міокарда.
Буковина потребує 89 автомобілів швидкої допомоги.

– Однак у ході створення єдиної системи екстреної медичної допомоги доведеться подолати ще чимало проблем:
створити прозору систему закупівлі
ліків, навести лад з автотранспортом
тощо. Ми сподіваємося, що невдовзі
на борту швидкої буде усе необхідне,
в тому числі й дорогі вартісні ліки. Натомість зменшиться летальність через
несвоєчасне надання медичної допомоги. У Туреччині на озброєнні єдиної
системи екстреної медичної допомоги
32 гелікоптери та 2 літаки, які обслуговують територію в 70 кв. км кожен. Чому
наші громадяни повинні мати меншу
захищеність? – оптимістично зауважує
головний лікар області.
За словами Любові ЧОВГАН, головного лікаря Станції швидкої медичної
допомоги, щоби новий закон ефективно
вступив у дію, потрібен перехідний
період. Адже нова служба надзвичайно складна: тут є багато юридичних,
економічних тонкощів, тому має бути
виважений підхід та обдумані рішення.
І хоча в Україні вже за такими змінами
працюють кілька областей, Буковині
буде важко перелаштуватися, адже
залишилося дуже мало часу…
Схоже, медична реформа не братиме до уваги медичні тонкощі?…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Продовження. Початок у №46

Віники для лазні
... з гілля смородини

Хоча за міцністю він поступається
березовому й дубовому, але він гарно
пахне і теж дуже корисний для шкіри.

... з кропиви

Таким віником користуються
найзапекліші відвідувачі лазні. Коли
попаритеся цим віником, відчуєте
спочатку легке , але приємне поколювання, а після не відчувається
ні неприємного поколювання, ні,
тим паче, набряків. Але перед використанням обов’язково намочіть
його в окропі. Хльостати ним тіло слід
обережно, легкими рухами і лише
після того, як тіло добре розпариться.
Листя кропиви має сильну протизапальну дію, добре лікує захворювання опорно-рухової системи. Саме
тому при радикуліті, ревматизмі та
фізичних навантаженнях для зняття
болів у суглобах та м’язах можна
використати віник з кропиви. Після
регулярного використання віника з
кропиви знижується артеріальний
тиск у гіпертоніків і знімається нервове напруження.

... з полину

Плюсів у такого віника досить багато. Букет ефірних олій і органічних
кислот робить віник з полину цінним
та незамінним для тих, хто страждає
від зайвої ваги та хвороб травлення.

Евкаліптовий віник

Найдовше потримайте його у
гарячій воді. Якщо прикласти його до
обличчя, а потім до ступнів ніг, простуда пройде відразу ж. Корисний
він і при невралгії, запаленнях м’язів
(міозитах), болях у суглобах, при
малорухливості суглобів.
У лазні можна робити й інгаляцію.
Якщо під рукою немає евкаліптового
віника, замочіть в евкаліптовому настої будь-який інший, притисніть до
обличчя і дихайте через ніс.
Така хвороба допомагає при хворобах бронхів і гортані, кашлі та нежиті.
Універсальний віник для профілактики усіх хвороб можна зробити
самостійно – зібрати його можна з
дубових та липових гілок разом, або
зробити такий же букет з хвойних
рослин.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна : ЛОТ № 1 – триповерховий адміністративний корпус (літ. А) загагальною площею 746,80
м.кв., які належать КП «Чернівцішляхбуд» (м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а, код 05479527). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а. адміністративний корпус складається з трьох поверхів.
Площа першого поверху – 251,70кв.м, площа 2 поверху – 247,0кв.м, площа 3 поверху – 248,10кв.м. Висота
приміщень – 9,8м. Фундамент і цоколь – бетонний, стіни – цегляні, оштукатурені цементним розчином, перегородки - цегляні, оштукатурені цементним розчином, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, підлоги
– дощаті, бетонні, лінолеум. Електорпостачання, водопостачання – центральне в наявності. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВКТ № 334293, ВКТ №334296 від 03.11.2008 року, Договір
про внесення змін до договору купівлі-продажу від 03.11.2008р. серії ВМС №211048 від 02.03.2009року.
Стартова (початкова) ціна – 344971.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612097від 01.08.12)Гарантійний
внесок – 51400.68 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
УПФУ в м. Чернівці, адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 245; ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», адреса: м. Чернівці,
вул. Прутська, 23-А; ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» в особі Чернівецької філії, адреса: м. Чернівці,
пр.-т Незалежності, 96; ДПІ м. Чернівці, адреса: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А; ПАТ «Укрсоцбанк»,
адреса: м. Чернівці, вул. МіцкевичаПо лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 грудня 2012 р. об
12:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 07 грудня 2012 р. до
12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 1 здійснюється протягом семи банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р
37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС
Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33
39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – двохкімнатна квартира загальною площею 44,30кв.м., в т.ч. житловою площею 30,0 кв.м., яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, що
є власністю Гири Леоніда Георгійовича (м.Чернівці, Проспект Незалежності, 84А/21, код 2342221357). Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВЕА
№451908 від 22.07.2006р. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 84А/21. Двокімнатна квартира складається з: 1-а кімната – 13,90кв.м, 2-а
кімната – 16,10кв.м, кухня – 5,90кв.м, ванна кімната – 2,20кв.м, вбиральня – 1,00кв.м, коридор – 4,90кв.м, вбудована шафа – 0,30кв.м.Висота приміщень – 2,60м.
Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекрить – залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, в наявності водопостачання та водовідведення, опалення
центральне, електроосвітлення, радіотрансляційною мережею. Технічний стан квартири характеризується як задовільний. Квартира розташована в серединній частині
міста. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 226553,05 грн. (без ПДВ) (договір № 2612138від 10.10.12).Гарантійний внесок – 11327,65 грн без ПДВ.Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205.ЛОТ №2 - двохкімнатна житлова квартира №3
по вул. Д. Вишневецького,3 у м. Чернівці, загальною площею 38,50кв.м. і є власністю Курик Оксани Миколаївни (м.Чернівці, вул.Д. Вишнивецького, 3/3 код 2654918562).
Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВСК №520484 від 19.12.2005р. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Д. Вишнивецького,3/3. Квартира
складається з:веранда – 5,90кв.м, коридор – 3,00кв.м, 1-а кімната – 14,00кв.м, 2-а кімната – 10,00кв.м, кухня – 5,60кв.м. Підвал – 3,40кв.м. Технічний стан квартири
характеризується як задовільний. В робочому стані знаходиться сантехнічне обладнання, двері, вікна, дах, каналізація. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –
78738,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612136від 10.10.12).Гарантійний внесок – 3936,90 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед:ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», м. Чернівці, вул. Головна, 205ЛОТ № 3 – нежитлові приміщення магазину, загальною площею
66,80кв.м., що є власністю Шпильки Вадима Петровича (м.Чернівці, вул. Червоноармійська, 103Г/38, код 2716418237). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво
про право власності серії ЯЯЯ №486458 від 12.08.2005р. Місцезнаходження майна: м.Чернівці, вул. Руська, 248Б. Фундаменти – стрічкові, бутобетонні, стіни і перегородки – панельні, дах – односкатний, покрівля – рулонна, прорізи – вікна – металопластикові, двері – металопластикові, підлоги – кахельна, плитка. Внутрішні
санітарно-технічні та електричні мережі та пристрої – газопостачання, водопостачання, каналізація, електропостачання, опалення, автономне гаряче водопостачання
(бойлер гарячої води)., оздоблювальні роботи – високоякісна штукатурка стін з наступним фарбуванням, облицювання стін кахельною плиткою. Висота приміщень –
3,8м. Функціональне призначення – приміщення для бару. Технічний стан – добрий. Нежитлові приміщення розташовані на 1 поверсі девятиповерхового панельного
будинку.Стартова (початкова) ціна – 376210,85грн. (без ПДВ) (договір № 2612137від 10.10.12)Гарантійний внесок – 18810,54 грн без ПДВ Майно реалізується за
кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, вул. Десятинна,4/6.ЛОТ № 4 – нежитлові приміщення магазину промислових товарів
загальною площею 29,60 кв.м.,що є власністю Остапчук Р.В. (м. Чернівці, вул. Садова, 22/2, код 2283510457),Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право
власності на нерухоме майно серії САВ №565882 від 22.05.2008р., виданого виконавчим комітетом Чернівецької міської ради на підставі рішення №352/9 від 13.05.2008
року. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Садова, 22. Нежитлові приміщення магазину промислових товарів, першого поверху (2-1-2-3) будівлі літ.А, загальною
площею 29,60кв.м. та складаються з торгового залу, коридору та санузла. Фундаменти – бетонний, стіни, перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття – дерев’яне з
підшивкою, дах – дерев’яний схилий, підлога – керамічна плитка, прорізи – вікна металопластикові, двері металопластикові., на вікнах встановлені ролети, оздоблення –
пофарбування водяними сумішами, облицювання керамічною плиткою, штукатурка. Опалення автономне, водопостачання, каналізація, електрообладнання. Технічний
стан добрий. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 223376,25 грн. (без ПДВ) (договір № 2612128 від 26.09.12)Гарантійний
внесок –11168,81 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ТзОВ „Український промисловий банк”, 58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 243.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 10 грудня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 10 грудня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об’єкт лот № 1, лот №2, лот №3 , лот №4 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів
на депозитний рахунок депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з
9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Маленька Соломійка
Маковійчук потребує
Вашої допомоги!
У десятимісячної дівчинки
страшний діагноз –
гідронефроз 4 ступеня.
Щоби зберегти життя
дитини, потрібні гроші.
Тож усі небайдужі можуть
перерахувати кошти за
рахунком: «Приват банк»
29244825509100
МФО
305299 ОКПО
14360570

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні
торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Квартира № 194, в будинку № 3, по вул. Південно-Кільцева, в м. Чернівці, є власністю боржника згідно свідоцтва
про право власності б/н від 09.06.1999 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «ПриватБанк».
Квартира, загальною площею 61,90 кв.м, житловою площею 39,80 кв.м, розташована на 5-му поверсі 5-типоверхового будинку
і складається з трьох житлових кімнат. Кімнати площею 11,5/10,6/17,1 кв.м. Матеріал стін - цегла. Процент зносу відповідає значенню - стан квартири характеризується як добрий з ремонтом. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані
невідомі. Стартова (початкова) ціна – 304 800,75грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 15 240,04грн. без ПДВ. Прилюдні торги по
лоту №1 призначені на 10.12.2012р. о 10:15 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін
реєстрації: 10.12.2012р. о 09:15 год.
Лот №2. Житловий будинок №24 площею 76.4кв.м та житловий будинок №24-а площею 68.5кв.м з належними до них
господарськими будівлями та спорудами по вул. Добровольського в с. Сербичани Сокирянського р-ну Чернівецької обл., що є
власністю боржників згідно св-ва про право особистої власності на житл.будинок від 13.02.1990р., договору дарування житл.
будинку від 10.09.12р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Житловий
будинок по вул. Добровольського, 24 саманний літ.А, 1поверховий 2кімнатний 1958р.з. заг.площею 76.4кв.м, житловою 44.10кв.м
(кімнати 16.8 та 27.3кв.м), з прибудовою літ.а та верандою літ.а1, до нього належать: кам’яні сараї літ.Б пл.забудови 44.4кв.м
та літ.В пл.42.0кв.м (непридатний для житла, тех.стан будинку ветхий, тех.стан госп.будівель задовільний). Житловий будинок
по вул. Добровольського 24-а кам’яний літ.А 1поверховий 3кімнатний 1978р.з. заг.площею 68.5кв.м, житловою 43.8кв.м (кімнати площею 18.2, 11.6 та 14.0кв.м), до нього належать: кам’яна літня кухня літ.Б пл.забудови 46.0кв.м, кам’яний сарай літ.В
пл.24.3кв.м та огорожа №1-2 (потребує кап ремонту, тех.стан будинку незадовільний, тех.стан госп.будівель задовільний). Об’єкт
нерухомості, що пропонується до продажу, є практично єдиним домоволодінням з одним доступом до будівель, не виділеною
земельною ділянкою. Відомості про правовий режим та розмір земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження
на використання. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 61 011,28грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 050,56грн. без
ПДВ. Прилюдні торги по лоту №2 призначені на 12.12.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м.
Сокиряни, вул. Шевченка, 7. Кінцевий термін реєстрації: 12.12.2012 року об 11:00 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.
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Цього тижня будете легкими на підйом, активними
і більш нетерплячими ніж зазвичай. У понеділок справи
можуть піти не за планом, тому виправте помилку, якої припустилися кілька днів тому. Усунувши її, ви просто «злетите».
Наприкінці тижня будьте обережні в спілкуванні: люди не
завжди говорять те, що думають.
Час підбиття підсумків і переоцінки цінностей. Повірте у власні сили: настає сприятливий момент для
реалізації давніх задумів. Вам можуть заважати сумніви,
але ви з усім впораєтеся. Вихідні сприятливі для плідного
дружнього спілкування.

Якщо щось не виходитиме, не впадайте у відчай, беріться за іншу справу, а ця проблема згодом вирішиться
сама собою. Не ухиляйтеся від роботи, але й не беріть
на себе занадто багато зобов’язань. У вихідні приділіть
увагу дітям та при необхідності допоможіть їм.

Відкриєте для себе нові сфери діяльності і познайомитеся з людьми, які стануть для вас надійними
партнерами та друзями. Вітер змін зустрінете з радістю. Прислухайтеся до думки оточення, це дозволить
зробити цінні висновки, необхідні для реалізації ваших
власних ідей.
Поставтеся з усією увагою до нових знайомих і до їхніх
пропозицій. Середина тижня – гарний день для пізнавання
чогось нового. У четвер намагайтеся стримувати емоції, уважно стежте за своїми словами та реакцією співрозмовників.
Таким чином уникнете великих неприємностей.

Успіх у справах багато в чому залежатиме від ваших
організаторських здібностей, хоча навряд чи справа
обійдеться без конкурентної боротьби. Перешкоди і
проблеми, що виявляться на початку тижня, не повинні
засмучувати, адже все обернеться на вашу користь.

Чудовий період для прояву активності у професійній
діяльності. Будьте уважними та обережними, фортуна не
терпить помилок. Налагодите будь-які зв’язки і відновите
контакти, які тільки побажаєте. Задумайтеся про майбутню відпустку. Вирішуйте свої проблеми самотужки.

Не варто квапити події, і ваше терпіння обов’язково
буде винагороджене. Розмір винагороди може виявитися
досить пристойним. У середині тижня вміння спілкуватися з колегами по роботі може принести прихильність
начальства. Близькі люди потребуватимуть вашої підтримки – не відмовляйте.

Найрозумнішим девізом цього тижня стане фраза
«більше працювати – менше розмовляти». Цей принцип
відповідатиме вашому настрою, але не піддайтеся емоційним зривам. Ваша невитриманість може призвести
до великого скандалу, важко буде знайти спільну мову
з оточенням.
Тиждень сприятиме діловій активності, реалізації
нових ідей та планів, які бажано ретельно проаналізувати, вивірити й усунути недоліки. Ймовірні знайомства,
зустрічі, поїздки, нова інформація. Постарайтеся бути
максимально зібраними і зосередженими на головному.

Час узятися до накопичених справ і невирішених проблем. Не намагайтеся зробити все водночас, починайте
з найголовнішого. Дружня участь допоможе подолати
основні труднощі. Можливі нові цікаві перспективи, тож
не пропустіть свого шансу.

Цього тижня вам доведеться проявити рідкісну
витримку і такт при зустрічах з колегами та в бесідах
з начальством. Якщо зумієте залишатися коректним,
на вас чекає успіх: надійдуть вигідні пропозиції,
з’являться впливові знайомі, відкриються небувалі
перспективи.

09584

15

Передплатний індекс 09584

Версі ї

Готуємо: важимо та відміряємо
Вдале приготування більшості страв
залежить від точного дотримання рецептури. Найчастіше кількість продукту
зазначається у грамах. Але як визначити
її у домашніх умовах? Та навіть для тих
рецептів страв, де вага зазначається у
склянках та ложках, існують певні правила. Отже, відміряючи інгредієнти за
рецептом, пам’ятайте:
• Рідкі продукти (олія, вода, молоко)
наливаються в склянку чи в ложку «по
вінця».
• В’язкі (варення, згущенка, сметана)
та сипкі (борошно, цукор, крупи) накладаються до склянки ложками з невеличкою
«гіркою».
•Сипучі продукти в склянці не притискайте та не розрихлюйте.
Продукти, яких кладеться більше,
найчастіше відміряють склянками. Меншу
кількість – столовими або чайними ложками. Навіть склянки бувають різні. Тонка
(чайна) та гранчак зі смугою мають об’єм
250 мл, гранчак до верхньої смуги і без
смуги по вінця – 200 мл.
Одна тонка склянка і гранчак, відповідно, це – 325 г і 265 г меду, 250 і 210
г – майонезу, 240 і 180 г – розтопленого
маргарину, 230 і 190 г – олії, 300 і 250 г –
згущенки, 250 і 210 г – вершків і сметани,
210 і 165 г – гречки, 240 і 180 г – рису, 100
і 80 г – вівсяних пластівців тощо.
І ще одне зауваження: вода – продукт,
у якого цифра об’єму у мл співпадає з вагою
у граммах.

Продукти

Вага в грамах

Продукти

Варення

Тонка
склянка

Гранчак

ст.л.

ч.л.

330

270

50

17

Мед

325

265

35

12

Майонез

250

210

25

10

Розтоплене
вершкове масло

240

185

17

5

Розтоплений
маргарин

230

180

15

4

Олія

230

190

17

5

Згущене
молоко
Вершки і
сметана

300

250

250

30

210

12

25

10

Вага в грамах
Тонка склянка

гранчак

ст.л.

ч.л.

Геркулес

70

50

12

3

Гречка

210

165

25

7

Манка

200

160

25

8

Пшенична крупа

230

180

25

8

Пшоно

220

170

25

8

Рис

240

180

25

8

Ячна крупа

180

145

20

5

Кукурудзяні пластівці

50

40

7

2

Вівсяні пластівці

100

80

14

4

Пшеничні пластівці

60

50

9

2

Харчова сода

-

-

28

12

Пшеничне борошно

160

130

25

8

Цукор-пісок

200

180

25

8

Цукрова пудра

180

140

25

10

Сіль

320

220

30

10

Сухе молоко

120

100

20

5

Цікаві фактів про серце
▪ Серце дорослої середньостатистичної людини здійснює
за хвилину 72 удари, за день – 100 000 ударів, за рік – 36,5
млн. ударів, а протягом усього життя близько 2,5 млрд. ударів.
▪ Кран на кухні повинен бути відкритий протягом 45 років,
щоби еквівалентно показати кількість крові, яку перекачує
серце звичайної людини за життя.
▪ Обсяг крові, що перекачується
серцем за хвилину, може змінюватись в діапазоні від 5 до
30 літрів.
▪ За день людське серце виробляє таку кількість
електричної енергії, що її
б вистачило машині, щоби
проїхати 32 км.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – земельна ділянка
площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7320585500:01:001:0284.
Та є власністю Чорнея Василя Івановича, (с. Черешенка, Вижницький район,
Чернівецька обл. код 2584120156) і знаходиться за адресою: С. Черешенка,
Вижницький район, Чернівецька область. Майно належить боржнику на підставі
державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 071472 від
20.12.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 24970.40 грн. (без
ПДВ) (договір № 2612069 від 20.06.12)
Гарантійний внесок – 3745.56 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед:Сиротюк Любов Миколаївна, с. Мигово,
вул. Великівська, 71, Винницький р-н, Чернівецька обл..По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26
Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 10 грудня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Черешенка,
Вижницький район, Чернівецька область в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 07 грудня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об’єкт лот № 1, здійснюється протягом семи банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ
34831565 одержувач: ВДВС Вижницького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Кінець світу відміняється! Та маніпуляції
свідомістю людей тривають

Утім, на людство після 12.12.2012 року чекають колосальні зміни. Бо саме цього дня збігаються три великих цикли –
5125 – 26000 – 104000 років. Про це йдеться у розшифрованому науковцями календарі майя.
Настане для нас 13 грудня? Чи пророцтва про кінець
світу справдяться? І як тоді рятуватися? Ці втаємничені
питання про час, який Всевишній відміряв людству в
цьому світі, подекуди хвилюють нас більше, ніж реалії
життя. Хоча вони є лише проявами наших страхів перед
невідомим.
Нам цікаво дізнаватися про чаклунські пророцтва,
ми тамуємо подих лише від самої думки про можливу
катастрофу. Але чомусь не хочемо серйозно
міркувати…

Планети вишикуються
в одну лінію, але не
в грудні 2012-го

Якщо вірити деяким проповідникам, і не лише релігійним, календар
майя пророкує кінець світу в день зимового рівнодення цього року. Кажуть,
що цього дня має відбутися Парад планет, коли всі планети Сонячної системи
вишикуються в одну, спрямовану до
центру Галактики, лінію. Це суттєво
посилить гравітаційний вплив усіх
космічних об’єктів на нашу планету:
Землю почнуть трусити гравітаційні
хвилі й у підсумку все, збудоване тут
людством, – від домівок до цивілізації
– буде зруйноване…
Проте ті, хто так каже, мабуть, не
вчилися в школі й не вивчали фізику й
астрономію за шкільною програмою.
Бо ж і учням відомо, що сила, з якою
два тіла взаємодіють між собою, прямо пропорційна добутку мас цих тіл і
обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Тож, чим далі тіла одне
від одного, тим менша гравітаційна
взаємодія між ними. А кому цікаво, той
може розрахувати ще й силу, з якою
при цьому планети впливатимуть одна
на одну, і порівняти її з силою, з якою
Сонце впливає на Землю. І тоді стане
зрозуміло, що навіть за Великого параду планет вплив Сонця на Землю буде
значно більшим за силу впливу всіх
планет… Чому? Бо маса Сонця складає
99,866% від маси всієї речовини, яка є
в Сонячній системі.
Стабільність Сонячної системи залежить першочергово від стабільності
орбіт планет-гігантів: Юпітера, Сатурна, Урана. Паради планет, коли Земля,
Венера, Юпітер, Марс, Сатурн і Уран
вишикуються в лінію, відбуваються
раз на 20 років. Останній Великий
парад, щоправда без участі Сатурна,
був торік у травні. Відповідно наступний аж ніяк не може припадати на
поточний рік. Тому ані параду планет,
ані зумовленого ним гравітаційного
колапсу, найімовірніше, не буде.

У календарі майя
зазначено «дату
кінця періоду», а
не кінця світу

Деякі дослідники стверджують,
що майя самі так налякалися власних пророцтв, що, не чекаючи 2012
року, ще 900-го року н.е. втекли
до інших вимірів – і від того часу
не існують у нашому часі-просторі.
Проте, це помилка. Бо хоча держави
майя немає – її остаточно зруйну-

вали «цивілізатори»-конкістадори в
1500-их роках н.е., – та близько 6,1
млн. автентичних майя досі живуть
на Юкатані, півострові в Центральній
Америці, а, скажімо, в Гватемалі, до
майя відносять себе 40% населення.
Мова майя розшифрована не повністю: сьогодні
вчені переклали лише 2/3
відомих текстів. Про те, що
календар майя перекладали американці, відомо, а от
про те, що одним із перших
у царині розшифровування
текстів стародавнього племені
був український науковець,
харків’янин, Юрій Кнорозов
– знають далеко не всі. Саме
він ще у 50-их роках минулого
століття розробив загальновизнаний у світі спосіб дешифровки писемності майя.

Юрій Кнорозов – харківський
науковець, доктор
історичних наук, розробив
загальновизнаний у світі спосіб
дешифровки писемності майя
Сьогодні створено досить багато
підручників з мови майя. Деякі з них
можна знайти і в мережі інтернет.
Один із сучасних – «Вступ до ієрогліфічної писемності майя» створений
Віктором Талахом 2010 року. Там,
зокрема, стверджується: записи календарного характеру надзвичайно
поширені в ієрогліфічних текстах
майя і займають близько чверті загального обсягу. Окремі системи
відліку часу за майя дублюють одна
одну. Сучаснику важко осягнути
їхню календарну систему, бо людина
стародавньої доби сприймала час
інакше. Найперше, зважали на сприятливі й несприятливі дні, враховували вплив природних і надприродних

сил. Отож давні календарі, і календар
майя зокрема, не стільки рахували
час між подіями, скільки мали на меті
визначити його якість, могутні сили,
що діють тієї чи іншої миті. А оскільки
таких сил у світі майя було багато, то
й системи визначення їхнього впливу
в часі так само численні. Наприклад,
змінний елемент «вступного ієрогліфу», з якого починаються окремі
тексти, відомий у 18 варіантах, що
відповідають місяцям 365-денного
року.
Календар майя має кілька форм
лічби часу: 260-денного циклу, 9-добових «початкових серій», «Місячну
серію», «Додаткові серії», «Дати кінця періоду». А існують іще Сонячний
Юліанський календар (православна
церква), Сонячний Григоріанський
календар (сучасний світ, католицька
церква), Місячний календар (мусульманські країни), Місячно-сонячний
календар (Ізраїль). Але тільки у майя
є «Дати кінця періоду»! Це або символ кінця певного періоду, або кінця
календаря, або – кінця світу… Як кому
більше подобається.
Та знання з астрономії, фізики,
етнографії, мовознавства, лінгвістики, які маємо нині, свідчать, що
на підставі розшифрованих раніше
текстів майя робити однозначні висновки про конкретний час подій не
можна: нещодавно розшифровані
тексти, що розповідають про події,
які мають відбутися значно пізніше
«дати кінця періоду». Тож, вочевидь,
за календарем майя, 12.12.2012 кінця світу не буде.

Завершення циклу
майя в 5125 років
знаменує оновлення

Великі цикли майя складають
5125 років. За їхнім календарем,
наш теперішній цикл почався від
3113 року до н.е. – тоді сформувалися перші людські культури, перше
місто Урук, від якого, за версіями
окремих учених, пішла назва сучасного Іраку. Існує й більший цикл
– 26000 років – час, за який Сонце
обертається навколо центру Га-

лактики. Цикл майя в 104000 років
дослідники поки не розшифрували,
але припускають, що це період
обертання нашої Галактики довкола
якогось центру.
Кожен Великий цикл забезпечує умови, за яких відбувається розвиток у певному напрямку.
Великий цикл знаменує зміни: в
звичному житті, цінностей, засобів
виживання й розвитку. Як приклад,
зміна пір року: навесні – час розмножуватися, влітку – харчуватися
й акумулювати енергію, восени – готуватися до зими й складати запаси,
взимку – перебути холодний цикл і
накопичувати сили для весняного
розмноження.
Час завершення нашого Великого циклу збігається з 26000- та
104000-річними циклами, і, напевне, це оновлення буде суттєвим.
Як воно відбуватиметься? – Як і
всі попередні зміни – не раптово. Вже зараз події розгортаються
дуже стрімко, обмін інформацією –
необмежений. На планеті глобальне
потепління, почастішали природні
катаклізми. А людям властиво адаптуватися до змін.
Та пристосуються не ті, хто живе
нині, а новонароджені: вони ще в
материнській утробі формуються з
урахуванням змін, які відбуваються
зовні. Придивіться уважніше до своїх
дітей: вони вже не такі як ми – в них
інші пріоритети, вони більш адаптовані
до сучасного життя. І це очевидно.

А що ж робити тим, хто
вже живе на Землі?

Розвиток людини – це здатність
сприймати та засвоювати нові знання,
переконує нас наука. Від 30-40 років
ця здатність суттєво знижується, і
лише ті, хто постійно вчиться, тренує
свій розум, здатен розвиватися й далі.
Треба тренувати не тільки розум, а й
розвивати духовність – про це говорить релігія. Дбайте про майбутнє: не
робіть іншому того, чого не хочете собі.
Бо ж своїм дітям ми поганого точно не
хочемо. Вони – це ми, але більш адап-

товані до цього світу. І щоби побачити
наше «завтра», можливо, варто подивитися на світ їхніми очима?

Ідея кінця світу як
засіб маніпулювання
свідомістю

Біблія каже, що світ почався зі
Слова, Слово було Бог. А потім Бог
створив Світло. І стало Світло. В сучасній фізиці світло – це й частка з масою
та імпульсом, і електромагнітна хвиля,
що не має маси, проте має енергію.
Світло, що гальмує, поводить себе як
частка. Частки взаємодіють між собою
й створюють електрони, нейтрони,
протони, з яких складається світ. Тож,
може, кінець світу – це зміна фізичних
законів стосовно властивостей світла?
– Вичерпного визначення кінця світу
поки ніхто не запропонував…
Якщо світло зникне як електромагнітна хвиля, настане темрява. Чи
закінчиться тоді світ? – Мабуть, ні. Бо
ж, якщо тіла нагріти, вони починають
світитися. А нагрівати їх можна й без
світла… Світло, яке сприймає людський
зір, – це невеличка смужка в спектрі
електромагнітного випромінювання.
Тож, якщо світло зникне як електромагнітна хвиля, зникнуть усі електромагнітні хвилі. Але чи так це – підтвердити чи
спростувати не може наразі ніхто, бо ж,
коли очевидного факту нема, висновків
можна робити безліч…
Так, власне, і відбувається з календарем майя: одні дослідники переконують, що він закінчується на 2012
році, інші додають, що майя описують
і події наступних епох. А на ідеї кінця
світу фахівці наукового маркетингу
заробляють шалені гроші, бо це цікаво
й добре продається. Ніхто не «розжовує» для пересічного читача складних
наукових теорій – це його не цікавить,
читачу стає нудно. Зате ідея кінця
світу – «завтра не настане ніколи» –
цілком зрозуміла й привертає увагу,
а, значить, дає змогу маніпулювати
людською свідомістю.

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
кандидат технічних наук
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