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погляд політолога
Спадщина ГУЛАГУ 
– презирство до 
простої людини

Близько 90 років тому в ра-
дянській державі були створені 
перші концентраційні табори для 
політичних противників більшовицького режиму. Згодом 
ракова пухлина дала численні метастази і в СРСР виник 
цілий «Архіпелаг ГУЛАГ», як назвав цю величезну систему 
її колишній в’язень Солженіцин. Виправно-трудові табори 
були підпорядковані органу НКВС, який російською мовою 
називався «Главное управление лагерей» (скорочено – 
ГУЛАГ). Мільйони людей пройшли через жахи цих таборів. 
За деякими підрахунками, майже кожен шостий громадянин 
СРСР потрапляв за колючий дріт. Точну кількість ув’язнених 
навряд чи колись дізнаються історики: значну кількість до-
кументів утрачено, а в тих, що збереглися, є разючі невідпо-
відності. Адже одним із родових гріхів радянської звітності 
була її постійна підтасовка.

Політичні в’язні не складали більшості в тих таборах, до 
двох третин зеків сиділи за кримінальними статтями. Але 
серед них було багато людей, яких система покарала фак-
тично ні за що. Хтось із голоду підняв на колгоспному полі 
кілька колосків – і відправився у табір за «розкрадання кол-
госпної власності», хтось запізнився на роботу – і отримав 
жорстокий вирок. Інший загримів на нари за «порушення 
паспортного режиму»: спробував без санкції властей змі-
нити місце проживання. Як тоді говорили, «була б людина, 
а стаття знайдеться». Всіх ув’язнених перетворювали на 
рабів і  використовували їхню працю для «освоєння» Край-
ньої Півночі або неозорих степів Казахстану, для роботи 
на лісоповалі, будівництві доріг, на шахтах і уранових 
рудниках. Нещадно вичавлюючи останні сили з людей, їх 
врешті-решт перетворювали на «табірний пил». 

Для охоронців-«вертухаїв» життя зека не вартувало нічо-
го. З людською гідністю вони не рахувалися, жодних людських 
прав за ув’язненими не визнавали. Недарма в суспільстві 
панував страх перед таборами, і на ньому трималася вся сис-
тема. ГУЛАГ формально припинив своє існування після смерті 
Сталіна, під час хрущовської «відлиги». Але його спадщина 
донині живе й останнім часом навіть зміцнюється. Насампе-
ред, це страх рядових громадян перед репресіями влади. 
Жертвами покарання у сталінські часи міг стати будь-хто, 
адже діяв принцип «бий своїх, щоби чужі боялися». Безконтр-
ольна влада любить удаватися до таких методів, бо заснована 
вона на масовому страхові. Гарантією від масових репресій є 
суд, незалежний від виконавчої влади. Нині такого в Україні 
немає. Відсутнє в нас і розвинуте громадянське суспільство, 
яке не давало б владі остаточно розперезатися. 

ГУЛАГ залишив у спадок глибоке презирство до простої 
людини. «Вертухаї» мали над ув’язненими необмежену 
владу, якою впивалися до нестями. Нащадки цих садистів 
нині пишаються «подвигами» своїх дідів. Була б нагода, 
обов’язково продовжили би «славні традиції», що збері-
гаються в деяких родинах. Звірства сталінських часів по-
справжньому не засуджені ні в СРСР, ні в сучасних Україні та 
Росії. Навпаки, останнім часом зростає кількість відкритих 
прибічників Сталіна, йому ставлять пам’ятники в Україні й 
карають хлопців, які намагаються зруйнувати сталінського 
ідола. Але ж там, де Сталін, там і ГУЛАГ. Якщо суспільство 
забуде цю просту істину, то знову повторить страдницький 
шлях, який коштував життя мільйонам людей.

Ігор БУРКУТ

Буковину відвідав Католикос 
усіх вірмен. Це його четвертий 

візит до України. Глава Вірмен-
ської Апостольської церкви Гарегін 
ІІ зустрівся з паствою, місцевою 
владою та відправив службу у Ві-
рменській церкві. На зустріч із 
Верховним Патріархом з’їхалися 
вірмени з різних регіонів держави.

Новодністровець став олімпій-
ським чемпіоном. Вихованець 

новодністровської школи веслування 
Олександр Дяченко виграв Олімпій-
ські ігри у байдарці-двійці на дистанції 
200 м. Щоправда, представляв він на 
Олімпіаді в Лондоні не Україну, а Ро-
сію. Прикро, що талановитого хлопця 
«не помітили» в Україні і наразі він 
приносить славу сусідній державі.

У Чернівецькій області негода 
знеструмила 12 сіл. Загалом 

в Україні в ніч на 14 серпня внаслі-
док несприятливих погодних умов 
345 населених пунктів залишили-
ся без світла. Бригади Обленерго 
працюють в посиленому режимі.

Кіоски та «пивні» намети при-
беруть з чернівецьких парків 

і площ. За те, щоби припинити вста-
новлення тимчасових споруд на те-
риторії ЦПКіВ ім. Т. Шевченка, парку 
«Жовтневий», площ і магістральних 
вулиць міста, проголосувала більшість 
депутатів міськради. Тут дозволять 
торгувати лише пресою, проїзними 
квитками та сувенірною продукцією.

М’ячі з «футбольної квітки», 
спорудженої до Євро-2012, 

отримають діти. Арт-інсталяцію 
«Футбольна квітка», що складаєть-
ся з 1600 м’ячів, наприкінці серп-
ня розберуть, а м’ячі з композиції 
роздадуть дітям. Спеціально для 
цього 21 серпня організують акцію.

Кладовище в Чернівцях зно-
ву прибирають… інозем-

ні волонтери. 12 волонтерів із 
Фінляндії, Ірландії, Іспанії, Італії, 
Чехії та України прибирають єв-
рейський цвинтар. Наймолодшому 
– 18 років, найстаршому – 72. Вони 
працюватимуть до 23 серпня.

На стадіоні «Буковина» покра-
щують газон. А точніше –  прово-

дяться сезонні роботи з покращення 
стану футбольного поля. Зокрема, ви-
конується піскування, яке дасть мож-
ливість покращити дренажну систему.

Першачків на Буковині по-
більшало. Першого вересня 

до буковинських шкіл підуть 1100 
першокласників. Порівняно з минулим 
навчальним роком, їхня загальна кіль-
кість збільшиться на понад 520 учнів.

Трьох перевізників ДАІ зали-
шила без ліцензії. За два тижні 

Місячника безпеки дорожнього руху 
працівники УДАІ УМВС України об-
ласті виявили 1857 порушень правил 
дорожнього руху, серед яких переви-
щення швидкості, порушення правил 
обгону, керування транспортними 
засобами у нетверезому стані. У трьох 
перевізників тимчасово вилучені 
ліцензійні картки на автобуси.

Буковинські аграрії заверши-
ли збирання ранніх зернових 

колосових і зернобобових куль-
тур. Зернові культури зібрали на 70 
тис. га, вже намолотили 256 тис. тонн 
збіжжя. Найбільші валові збори зерна 
отримали у Заставнівському, Кіцман-
ському та Кельменецькому районах.

абзац новин

– Нинішні вибори до ВРУ відбува-
ються за змішаною системою, – на-
гадує  Ігор БУРКУТ, – 225 депутатів 
обираються за пропорційною систе-
мою, тобто за партійними списками, 
а ще 225 – за мажоритарною. У нашій 
області утворено кілька мажоритарних 
округів і чи не найбільш цікавий – 201. 

Боротьба на ньому точитиметься 
між головними політичними силами 
– «Партією Регіонів», об’єднаною 

опозицією, новим об’єднанням, ство-
реним Кличком, і, можливо, до цієї 
серйозної боротьби приєднається 
й політична сила, яку створила На-
талія Королевська. Ну й, звичайно 
ж, у Чернівцях досить популярною 
є «Свобода», яка виступає разом 
із об’єднаною опозицією. Оце саме 
ті політичні сили, які будуть пред-
ставлені за партійними списками. 
Зрозуміло, що не обійдеться й без 

комуністів і соціалістів. Проте, ре-
зультати соціологічних опитувань, 
оприлюднених нещодавно у Чер-
нівцях, показують, що шанси у них 
невеликі. 

– Та, мабуть, значно цікавішою 
буде пря між мажоритарниками? 

– Так, безперечно. Значно більше 
цікавості викликають нині кандида-
ти-мажоритарники. У Чернівецькому 
окрузі їх висунулося вже кілька. Най-
більш відомих було троє. Хоча гене-
рал-лейтенант міліції Віктор Микола-
йович Король зняв свою кандидатуру 
з виборів. Суперниками залишилися: 
відсторонений від роботи, але оста-
точно не позбавлений посади міський 
голова Микола Трохимович Федорук 
і нинішній секретар міської ради Ві-
талій Михайлович Михайлішин.

Кожний з цих кандидатів є дуже 
відомим у місті. У кожного з них є 
свої плюси та мінуси. І боротьба, яка 
точитиметься між ними, обіцяє бути 
досить захопливою…

– Але ж у Михайлішина та Фе-
дорука на руках козирні карти – 
море серйозних компроматів одне 
на одного… 

– В цьому й інтрига. Кожний з них 
має багато інформації про опонента. 
Нею вони й «гратимуться». А в ре-
зультаті може статися нівелювання…  

Та я хочу наголосити на іншому 
– на тому, що від цього можуть отри-
мати чернівчани… 

– Натякаєте, що час уже партії 
чернівчан скористатися своїми 
л ідерами, а не навпаки, як було 
досі?  

– Якщо у зазначених кандидатів 
професійно працюватимуть штаби, 
вони запропонують жителям облас-
ного центру досить цікаві обіцянки. 
Адже тут уже не можна буде обмеж-
итися загальними фразами на кшталт 
«Оберіть мене – і вже завтра ввечері 
ви  житимете краще, ніж жили сьогод-
ні вранці!». Тут доведеться говорити 
про вирішення найбільш нагальних і 

болючих проблем міста. А хто ці про-
блеми знає краще, ніж мер і секретар 
міської ради?  

Ідеальним варіантом було би, 
звісно, щоби за ті декілька тижнів, що 
залишилися до 28 жовтня, кожний із 
цих кандидатів зробив щось конкрет-
не для міста й чернівчан. Аби не лу-
нали тільки абстрактні фрази, а щоби 
люди відчули та переконалися: саме 
ця людина вміє не тільки обіцяти, а 
й зробити щось конкретне. Іншими 
словами, виконати обіцяне.  

Тому я вважаю, що ця передви-
борна боротьба може внести певний 
позитив у життя міста та його меш-
канців. Але це за умови, коли канди-
дати не на словах, а на ділі почнуть 
вирішувати проблеми, які стоять 
перед нашим містом. А їх дуже багато 
і про них можна говорити годинами. 
Тому хотілось би, щоби мажоритар-
ники усвідомили: тільки добрі справи 
зіграють на їхній імідж, а отже – і на 
результат виборів.   

 Лідія КИРИЛЮК, «Версії»          

Майже 1,5 тис. грн. видурив чернівецький рециди-
віст у жительки Тернополя, удаючи себе по теле-

фону за її племінника. Шахрайство 21-річний парубок 
вчинив, перебуваючи… за ґратами. У нього це вже п’ята 
судимість. Зі слів потерпілої, на її мобільний зателефонува-
ли і голос у слухавці запитав, чи впізнає вона його. Жінка, 
назвавши ім’я племінника, сама ж потрапила на гачок. Далі 
обманом в’язень умовив жінку переказати гроші на його те-
лефон. Про те, що її ошукали, тернополянка зрозуміла лише 
наступного дня, коли зв’язалася зі справжнім племінником. 
До тюремного «стажу» підозрюваного додасться щонай-
менше три роки позбавлення волі. Крім того, пенітенціарії 
з’ясовують, яким чином до ув’язненого потрапив мобільник.

Взяв авто напрокат… і вирішив його не повертати. 
У Чернівцях громадянин Молдови взяв напрокат на 

кілька днів автомобіль «Опель-Вектра» і не повернув його. 
Менеджеру фірми шахрай залишив паспорт на прізвище 
жителя Одещини. Коли минув термін оренди, а легковик 
не повернувся, ошукані керівники підприємства спочатку 
безуспішно спробували розшукати його власними силами, 
а потім звернулися до міліції. Правоохоронці встановили 
особу злочинця і, оголосивши його в міждержавний роз-
шук, притягнули до відповідальності. Окрім зобов’язання 
компенсувати потерпілій стороні матеріальні втрати, за 
свою витівку «псевдоодесит» отримав ще й 5 років в’язниці.

З новим роком…у в’язниці. 36-річний чернівчанин, 
готуючись до зустрічі 2012 року та серйозного застілля, 

проник до підсобного приміщення знайомого на вул. Вербо-
вій і поцупив продуктів харчування на 750 гривень. Однак, 
з’їсти вкрадене йому так і не довелося – 31 грудня, лише за 
десять годин до Нового року, на нього вийшли оператив-
ники. За скоєне чолов’яга, в якого вже було дві судимості 
за крадіжки, на 2 роки і 3 місяці відбув за колючий дріт.

Бандеролі з алкоголем передавали в’язням 
Сокирянської колонії. При огляді вмісту посил-

ки одному з засуджених інспектори відділу нагляду 
і безпеки колонії вилучили 2 пляшки вина, пляшку 
прозорої рідини зі специфічним запахом спирту та 18 
банок пива. Того ж дня з продуктової передачі для 
іншого засудженого співробітники установи вилучи-
ли 4 поліетиленові пляшки прозорої рідини зі специ-
фічним запахом спирту та 5 пачок сухих дріжджів. 

За напад на таксиста – по 8,5 років ув’язнення. 
Саме такий вирок суд виніс двом буковинцям, які у 

листопаді минулого року на вул. Московської Олімпіади 
зупинили приватне таксі і попросили водія за певну плату 
відвезти їх до с. Клішківці Хотинського району. Відтак 
один із пасажирів пляшкою з-під пива вдарив водія по 
голові, виштовхнув із салону, а другий зайняв його місце 
за кермом. За півгодини правоохоронці затримали двох 
мешканців Хотинщини – 23 та 26 років. Обох уже двічі 
притягали до відповідальності за крадіжки та шахрай-
ство. Впродовж нового тюремного терміну, визначено-
го судом, вони також повинні виплатити потерпілому 
водієві 15 тис. грн. за матеріальні та моральні збитки.

кримінал

Українці проводять в Інтернеті в 
середньому 27 годин на місяць

Чернівецький округ: боротьба компроматів чи добрих справ? 
Передвиборні перегони cтартували. На крутих 

віражах декого вже добряче заносить. Та, на жаль, 
відверто про окремі нюанси «гонки» ніхто не говорить. 
Бо, як наголошують розумні люди, в нас немає грошей 
на те, щоби виграти справу в суді.  

Найбільша увага нині прикута до Чернівецького 
мажоритарного округу №201. А от своїм баченням 
інтриги в цьому окрузі ділиться відомий політолог та 
історик, кандидат історичних наук Ігор БУРКУТ.

Лікарня для 
бідних святкує 
15-річчя

За цей час у Берегометській лікарні Чер-
воного Хреста пролікувалося понад 6 тис. 
буковинців. 

Щорічно в лікарні мають змогу 
перебувати більше 400 хво-
рих. Тільки за І півріччя 2012 
року тут оздоровилося 335 
хворих. Серед них 237 – 
самотніх, 24 – інвалідів 
праці, 73 – учасників 
війни, 1 – інвалід ди-
тинства. 

Завдяки благодійникам, від початку ни-
нішнього року на утримання лікарні Червоного 
Хреста виділено майже 400 тис грн., зокрема 
передані продукти харчування, ліки, предмети 
реабілітації, миючі та дезінфікуючі засоби. 

А нещодавно подарунком для лікарні стали 
40 тис.грн. від ТОВ «Порше Лізинг Україна». 
На ці гроші закупили продукти харчування, 
натільну та постільну білизну, а також украй 
потрібний портативний електрокардіограф. 

Потребує Берегометська лікарня і фізіоте-
рапевтичного обладнання: воно покращило 
б медичне обслуговування хворих. А це – ін-
галятор,  дарсонваль, електрофорез, кварц 
(УФО), інфрачервона лампа. Не менш нагальна 
проблема – відсутність автомобіля. Червоно-
хрестівці сподіваються, що благодійники та 
спонсори, які допоможуть реалізувати ці по-
треби, все ж таки знайдуться.

Недобір фізиків, математиків, 
географів та економістів
Прийом студентів на держзамовлення 
продовжили до 15 серпня

Зважаючи на ситуацію, яка склалася через невиконання 
плану держзамовлення вищими навчальними закладами різних 
рівнів, Міносвіти дозволило продовжити термін прийому оригі-
налів документів до 15 серпня.  Абітурієнтам, які не потрапили 
до третього списку, але перебували близько до нього, треба 
звернутися до навчального закладу і поцікавитися, чи є вакантне 
місце на той напрям підготовки, на який вони подавали заяву та 
документи, і чи є у них шанси вступити на місця держзамовлення 
за їхніми конкурсними балами.

Окрім цього, до 25 серпня дозволено подавати оригінали до-
кументів на контрактну форму навчання не лише на ті напрями 
підготовки, на які вступник подав документи до 31 липня, а й на 
інші. Проте це можна робити лише в межах одного навчального 
закладу та на напрями з тими ж конкурсними предметами.

Однак лист Міністерства має рекомендаційний характер, 
тож ВНЗ, які вчасно виконали план державного замовлення, не 
зобов’язані продовжувати терміни зарахування до 15 серпня.

До ЧНУ ім. Ю.Федьковича зараховано понад 2,5 тисячі  
бюджетників. Недобір вступників – на фізичному, математич-
ному, географічному та економічному факультетах. У БДМУ на-
брали 129 бюджетників. Недобору на державну форму навчання 
немає. У ЧТЕІ КНТУ найпопулярніші спеціальності – туризм і 
менеджмент. «Державників» на денну форму навчання набрали 
за планом – 163 особи, на заочну – 113 осіб. 

В Україні перед виборами рекордно 
зріс попит на долари

Це спричинене перманентними деваль-
ваційними очікуваннями через парламентські 
вибори і можливі економічні потрясіння, які 
за аналогією з 2008 роком очікуються саме у 
вересні-жовтні, інформує «Комерсант-Укра-
їна». Запевнення 

Нацбанку й Уряду в стабільності української 
грошової одиниці не переконують населення 
припинити скуповувати іноземну валюту 
– через побоювання за свої заощадження 
громадяни в липні збільшили попит на до-
лари до рекордного за останні 9 місяців рівня. 
Масове скуповування валюти виявилося 

вигідним для банків: приріст валютних 
депозитів фізичних осіб на $419 млн. 
також виявився максимальним від 

початку року. 
– Найближчим часом люди будуть 

купувати валюту і класти її на депозити. 
Але з вересня  ціни можуть почати зростати, 

як це завжди відбувається восени, і населення 
буде більше витрачати грошей, ніж заоща-
джувати, – пояснив президент Українського 
аналітичного центру Олександр Охріменко. 

Звернення голови обласної державної адміністрації
Дорогі краяни!
Шановні учасники виборчого процесу!
Парламентська передвиборна кампанія 

увійшла в активну фазу. Центрвиборчком за-
реєстрував кандидатів у народні депутати по за-
гальнонаціональному й одномандатних виборчих 
округах. Ми обиратимемо депутатів українського 
парламенту за пропорційно-мажоритарною 
системою.

Маємо розуміти, що від результатів виборів 
нового складу Верховної ради України – законо-
давчого органу держави – залежатиме подаль-
ший поступ країни, її оновлення і модернізація, 
інтеграція в Європейський Союз, зрештою – імідж 
України у світі.

Впевнений, що на Буковині, яка має давні 
європейські традиції, парламентські вибори 
пройдуть згідно з міжнародними стандартами. А 
виборчий процес базуватиметься на  принципах 
змагальності, на засадах «Кодексу належної 
практики у виборчих справах» Венеціанської 
комісії. 

Створення належних і рівних умов ведення 
політичної боротьби буде запорукою конкурент-
ності виборчої кампанії, а результати виборів 
відповідатимуть волевиявленню громадян. 

Маю впевненість, що в Чернівецькій області, 
завдяки нашим спільним зусиллям, вибори до 
Верховної Ради України пройдуть демократично, 
прозоро й чесно. 

Вважаю, що під час перегонів за мандат на-
родного депутата політичні сили, кандидати в 
парламентарі по одномандатних округах пови-
нні проявити притаманні краю взаємоповагу та 
європейськість. 

Переконаний: вести в області нечесну перед-
виборну кампанію – не до лиця політичним пар-
тіям і претендентам на високий статус народного 
обранця. Вважаю, що не личить учасникам ви-
борчого процесу вносити розбрат в буковинське 
суспільство, використовувати «чорні» технології, 
обливати брудом один одного і виливати цей бруд 
на земляків: Буковина і буковинці заслуговують 
на повагу і конструктивний діалог, зацікавлену і 

відверту розмову про своє майбутнє. 
Вірю, що мешканці краю, які вирізняються 

своїм менталітетом, толерантністю у взаєминах, 
почуттям відповідальності і мудрістю, контролю-
ватимуть хід виборчої кампанії і запобігатимуть 
ймовірним порушенням чинного законодавства.

Маю надію, що інститути громадянського 
суспільства, засоби масової інформації області, як 
вільні неангажовані недержавні структури, будуть 
об’єктивними в своїх оцінках виборчого процесу, 
візьмуть під контроль хід передвиборної кампанії в 
регіоні та сприятимуть її прозорості. 

Зі свого боку, як керівник крайової виконавчої 
влади, я забезпечу в області, у рамках чинного за-
конодавства і згідно з компетенцією, необхідні умови 
для проведення парламентських виборів і вільного 
волевиявлення жителів регіону в день голосування.

Пам’ятаймо: життя триває й після виборів – і 
нам спільно творити успішне майбутнє нашого 
краю. Важливо, щоби на парламентських виборах 
перемогу здобула Буковина – край, де варто жити!

Михайло ПАПІЄВ, голова Чернівецької ОДА 

офіційно

2008 року український користувач Інтернету 
в середньому проводив у мережі близько 8 годин 
на місяць, а до 2012 року цей показник збільшився 
більш ніж утричі і склав близько 27 годин. Про це 
свідчать матеріали дослідження компанії TNS. Для 
порівняння з іншими медіа, житель України в се-
редньому витрачає близько 12 годин на місяць на 
друковані ЗМІ і близько 22 годин – на радіо. При-
чому, ці показники знижуються протягом останніх 
років. Телебачення й досі залишається лідером 
за кількістю часу: в середньому жителі України 
дивляться телевізор близько 71 години на місяць.

До 30 років українці стають 
алкоголіками

Соціологи здійснили низку опитувань се-
ред молоді. Результати досліджень жахають: 
85% підлітків підтвердили, що бодай раз у 
житті встигли випити чогось міцненького. 76% 
юних українців зізналися, що випивали про-
тягом року не один раз. За словами соціологів, 
сучасна молодь інакше святкувати вже не вміє. 

Як повідомляє ТСН, найбільш популярні 
серед хлопців пиво, серед дівчат – слабо-
алкогольні напої, – розповіла директор 
Українського інституту соціальних 
досліджень ім. А. Яременка Те-
тяна Бондар. Попри за-

борону продавати алкоголь неповнолітнім, 70% 
опитаних підлітків сказали, що вільно можуть 
його придбати в багатьох кіосках і магазинах. 
Психологи переконують, що алкоголізм видо-
змінюється: тепер залежність ускладнюють 
психічні розлади, які без кваліфікованої допо-
моги уже не вилікувати. 

Чорноморський циклон, що зумовив 
дощі на Буковині, відступає

Протягом трьох днів випала майже 
місячна норма опадів

Упродовж кількох останніх днів 
дощило та суттєво похолоднішало. 

Зміну з палючої спеки на доволі 
прохолодну як для літа погоду 

спричинив чорноморський 
циклон, під впливом якого 

опинилася Буковина. 
Холодніше стало й у 

центрі України та на сході. Проте синоптики заспо-
коюють: нічого аномального тут немає, бо ж унаслідок 

глобального потепління клімат змінюється на всій 
планеті.

Від 12 до 15 серпня в нашій області випала майже 
місячна норма опадів. Проте непокоїтися про ймо-
вірність паводків поки не варто, кажуть метеороло-
ги. Наразі дощі тільки на користь: на них уже давно 

чекали аграрії, до того ж від спекотних температур і 
посухи зміліли русла річок, а рівень води в криницях зни-

зився до мінімального. Тож у разі, якщо дощі протримаються 
ще кілька днів, рівень ґрунтових вод і річкових басейнів 
підніметься до норми, оживе і спрагла вологи городина.

Синоптичні прогнози свідчать, що від 16 до 19 серпня 
ще дощитиме, а в наступні дні випогодиться: 20-22 серпня 
буде ясно, зрідка небо захмарюватиметься, температура 
повітря становитиме 17-27 градусів тепла. 23-24 серпня 

– сонячно, без опадів, повітря прогріється до +27 градусів. Тож літо триває та раду-
ватиме ще сонячною погодою й притаманним цій порі року теплом.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»
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соціальні

   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 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня. Спецви-
пуск до Дня Незалежностi.
09.40 Агро-News.
09.55 Запам`ятай.
10.00,12.15,14.35,15.10,18.15 
Погода.
10.05 Х/ф «Запорожець за Ду-
наєм».
11.15 Шеф-кухар країни.
12.05,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Темний силует.
12.35 Право на захист.
12.55 Х/ф «Калина червона».
14.40 Вiкно до Америки.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф «Гiперболоїд iнженера 
Гарiна».
16.50 Х/ф «День та все життя».
18.20 Новини.
18.55 Паралiмпiада-2012. На-
дихаючи поколiння.
19.00 Концертна програма «Тобi, 
єдинiй», ч. 1.
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Країну - народовi.
21.50 Смiшний та ще смiшнiший.
22.15,23.00 Концертна програма 
«Тобi, єдинiй», ч. 2.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.05,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Т/с «Вiддiл убивств».
03.15 Олiмпiада-2012. Вибране.
04.55 Д/ф «М. Горбачов. Звичайнi 
одкровення».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.50 «ТСН».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 

«Снiданок з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.35 Комедiя «Москва сльозам 
не вiрить».
13.45,02.35 Т/с «Слiдаки».
14.10,01.45 Т /с  «Остання 
зустрiч».
15.20 «Сiмейнi драми».
16.40 «Прости менi, моя лю-
бове».
17.45,03.00 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Моя сповiдь». «Алла 
Пугачова».
20.15,21.25,22.45,03.25,04.20,05
.05 Т/с «Без слiду». (2).
00.05 Бойовик «Кунг Пу: Кулак 
атакує». (2).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосер-
дя».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10 Т/с «Моє нове життя», 
1-3 с.
12.25 Т/с «Моє нове життя», 4 с.
13.25 Д/с «Детективи».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi».
22.55 Т/с «Стрiлець».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 Х/ф «Собачий полудень».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,02.05,03.25 Погода.
05.15,08.45,12.45,03.00 Факти.
05.30,04.35 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.30,12.55,19.25,01.05 
Спорт.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.40 Т/с «Лють».
13.00 Х/ф «Квант милосердя».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Особливо небез-
печний».
02.10 Резонанснi пограбування 
Великобританiї.
03.30 Т/с «Кiстки  5».
04.20 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».

06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03
.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5  « Тр а н с м i с i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий що-
денник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 1 на 1 з Миколою 
Вереснем
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,07.30, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,  0 8 . 5 5 , 
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25 
«Погода» 
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афі-
ша»
08.00 «Біоритм» 
08.30 «Західний експрес»

09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста» 
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд мейд»
18.00  «Найгарніші острови 
світу»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 Х/ф «Король скейтбор-
ду» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Повернення додому».
11.00,05.15 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Ксенiя Соб-
чак: 30 рокiв у шоколадi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.35 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
22.00 Х/ф «Гра на виживання». 
(2).
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Х/ф «Попутник 2». (2).
02.40 Т/с «Помаднi джунглi 2» 
(2).
03.40 Т/с «Дорожнiй патруль 6».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний 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, 22.55 Д \\\\фільм «Дорога-
ми України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.35, 22.25, 
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\\\фільм «Світ 
мандрів»
13.20 «Акценти»
13.45, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30, 20.00 «Палітра»

17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю» 

   ТЕТ
06.00,17.00 Т/с «Хто у домi 
господар?»
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20 Твою маму!
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35,16.35 Одна за всiх.
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00 Чортицi в спiдницях.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
20.55 Т/с «Дєтка». (2).
21.55 Дайош молодьож!
22.20 Т/с «Гра престолiв»(2).
23 .25  Слава з i  Славєком 
Славiним.
23.35 Дурнєв+1.
00.10 М/с «Масяня». (2).
0 0 . 3 0  Х / ф  « Ч у ж и й  4 : 
Воскресiння». (2).
02.10 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного роз-
шуку».
07.00 Х/ф «Строгови».
08.30,04.00 «Агенти впливу».
09.00 «Православнi святi».
10.00 Т/с «Каменська 2».
14.15 Х/ф «Гангстери в океанi».
17.00 Т/с «Знахар».
1 9 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Даїшники».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Онг Бак: тайський 
воїн».
03.00 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.50 «Документальний детек-
тив».
06.45,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45 Х/ф «Криза Вiри».

11.50 Х/ф «Жила собi любов».
13.55 «Росiйськi сенсацiї. Замiж 
за олiгарха».
14.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Сiмейний дiм».
20.15 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Чаклун i Румба».
04.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Т/с «Останнiй акорд».
05.15 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.35,00.30 Погода.
09.00,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,00.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Новий погляд.
00.35 Служба розшуку дiтей.
00.55 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.40 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).
02.20,03.15 Зона ночi.
02.25 Семеренко.
03.20 Подорож у втрачене ми-
нуле.
03.50,04.20 Зона ночi. Культура.
03.55 Невгамовний Пантелей-
мон.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 Т/с «Будинок на Озернiй».
11.25 Х/ф «Костянiка. Час лiта».
13.30 Х/ф «Кардiограма кохан-
ня».
15.25 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00,22.40 «Жiноча лiга».
20.35 «Панаєхало».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Король вечiрок 3». 
(3).
02.30 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 20 серпня понеділоктеле

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Згадати все»: 09.50, 11.55, 15.45, 19.35, 
21.40;
 «Третій зайвий»: 14.00, 17.50. 
Малий зал: «Джунглі: у пошуках Марсупіламі»: 12.00;
 «Три метри над рівнем неба 2»: 12.00; 
«Смак щастя»: 15.15, 19.20; 
«Future Shorts: Літо 2012»: 13.50, 21.20. 

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Нестримні 2»: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00;  
«Титанік» 3D: 15.30, 21.00.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Нестримні 2»: 13.00, 15.00; 17.00; 19.00; 21.00.
Малий зал: «Згадати все»: 13.00, 19.00, 21.10;
 «Космополіс»: 15.10, 17.00.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

«Для тебе, Україно». Виставка вишитих ікон Надії Боєчко 
(Румунія). До Дня Незалежності України. 
Виставка декоративно-ужиткового мистецтва майстрів-
ювілярів 2012 року (з фондів ЧХМ). До Дня Незалежності 
України. 
Виставка творів Ігоря Калинчука. Живопис, акварель. 

«PUBLIK»

16 серпня: «I-RIS», м. Чернівці. 
17 серпня: «Пестициди», м. Чернівці. 
18 серпня: «Формула ПЛЮС», м. Чернівці. 
19 серпня:   Святкування Дня народження пабу «PUBLIC». 
Концерт гуртів M-Jazza та Beer Gun. Мім-шоу. Вхід вільний. 

Герцаївська Остриця матиме газ! 
І це станеться вже нинішньої осені

Ситуація з газифікацією 
Остриці Герцаївського району 
на слуху вже не перший рік. 
Дивовижно, бо село розташоване 
одразу ж за  багатоповерхівками 
мікрорайону «Гравітон» обласного 
центру, тобто в кілометрі від 
Чернівців, а не газифіковане. 
Хоча усі сусідні села Герцаївщини 
та Глибоччини давно з голубим 
паливом. Натомість остричанам 
доводиться рятуватися 
допотопними методами дідів і 
прадідів. А за вікном, як не як, уже 
ХХІ століття…  

«Відверто кажучи, не надто віриться, що газ у 
нашій Остриці колись буде», – приблизно такими 
були настрої селян ще буквально тиждень тому. 
Про це розповів авторові голова Герцаївської 
районної адміністрації Віктор КРИШМАРУ, який 
зустрічався з обуреними мешканцями села. Та, 
слава Богу, ситуація нарешті рушила з місця. Бо 
є люди, які не шукають «відмазок», а реально не 
тільки хочуть, а  й можуть допомогти селянам, 
щоби в їхніх оселях був газ. І він там буде! 

З ініціативи голови правління ПАТ «Чернів-

цігаз» Геннадія ФЕДОРЯКА, у кабінеті секретаря 
Чернівецької міської ради Віталія МИХАЙЛІШИНА 
відбулася позавчора робоча зустріч, на якій наре-
шті було знайдене вирішення гострого «Остриць-
кого» питання. Підготувавши загальну фахову 
оцінку ситуації, пан ФЕДОРЯК повідомив міську 
владу про те, що місто не зазнає жодних втрат, 
якщо до його системи газопостачання підклю-
читься Остриця. Бо тиск у міському газопроводі 
не впаде, зате мешканці багатостраждального 
села нарешті отримають блакитне паливо і тепло 

в оселі.
І дійсно, таке вирішення питання видається 

оптимальним, адже планувати розгалуження 
газових гілок варто не за адміністративним прин-
ципом, а за географічним. 

– Це розумне рішення, спрямоване не на 
уникнення бюрократичних клопотів, а на реаль-
ну допомогу людям, – прокоментував підсумки 
зустрічі присутній на ній голова Герцаївської 
районної адміністрації Віктор КРИШМАРУ.

Не приховував радості й голова Острицької 

сільської ради Василь ЦУРКАН: «Я щасливий тим, 
що нарешті можу повернутися додому та з упев-
неністю сказати односельцям: газ у нас все ж таки 
буде! Це визначний день для Остриці, який увійде 
в історію нашого села. Крім того, мене радує, що 
саме Геннадій ФЕДОРЯК балотуватиметься у на-
родні депутати по нашому мажоритарному окру-
гу. Під час співпраці з такими людьми з’являється 
впевненість у майбутньому. Нарешті з’являються 
політики, які вирішують питання, а не тільки роз-
дають обіцянки!».

Спочатку планувалося провести газ в Остри-
цю до Дня Незалежності України. Однак Геннадій 
Дмитрович ФЕДОРЯК відразу зауважив, що для 
цього потрібно трохи більше часу і не варто об-
манювати селян: «Ми не будемо прив’язувати 
газифікацію, як і вирішення інших проблем, до 
жодних святкових дат. Це нісенітниця! Людям 
потрібний газ не на День Незалежності, він їм 
потрібний завжди. Тому всі роботи слід виконати 
надійно, без зайвої квапливості, яка може не-
гативно вплинути на якість. Газ в Остриці буде у 
вересні – першій половині жовтня! Порозуміння 
з усіх проблемних  питань із паном Михайліши-
ним знайдене. Місто не постраждає від того, що 
до газопроводу, який іде від Топорівської ГРС, 
під’єднається Остриця. Вже сьогодні починаємо 
реалізовувати усе заплановане!».

Отож, крига скресла, обіцянки одних політи-
ків почали виконувати інші! Зрештою, в цьому не-
має нічого дивного. Робить той, хто на це здатний. 
І найприємніше, коли конкретну вигоду з цього 
отримуємо ми з вами – звичайні громадяни, для 
яких наразі й існує ця держава. 

Олексій КАФАНОВ, фото автора

У міграційній 
службі області 
змінено режим 
роботи та графіки 
прийому громадян

Державна міграційна служба України в 
Чернівецькій області  повідомляє, що у зв’язку 
з завершенням реорганізації та передачею 
повноважень відділу ГІРФО УМВС органам ДМС 
в Чернівецькій області змінено графіки роботи 
обласного апарату та районних підрозділів 
органів ДМС, а також режим прийому громадян.

Для організації єдиного в системі ДМС 
графіка роботи територіальних органів і 
підрозділів, зручності мешканців Управ-
ління ДМС України в Чернівецькій області, 
Шевченківський і Першотравневий відділи 
та Садгірський сектор ДМС України в Черні-
вецькій області з 15 серпня працюватимуть 
від понеділка до четверга від 09.00 до 18.00, 
у п’ятницю – за скороченим робочим графі-
ком від 09.00 до 17.45. Вихідні дні – субота 
та неділя. 

Районні сектори Управління ДМС України 
в Чернівецькій області працюють від вівторка 
до суботи за наступним графіком: вівторок 
та четвер – від 09.00 до 18.00, середа та 
п’ятниця – від 10.00 до 19.00, субота – від 
09.00 до 16.45. Вихідні дні – неділя, поне-
ділок.

Розмова про острицький газ у кабінеті секретаря Чернівецької міської ради 
(зліва направо): Василь Цуркан, голова Острицької сільради, Віктор Кришмару, 

голова Герцаївської райдержадміністрації, Геннадій Федоряк, голова ПАТ 
«Чернівцігаз», Віталій Михайлішин, секретар Чернівецької міської ради

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештова-
ного нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: нежилі приміщення (кафе-бар) загальною 
площею 128,40 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Щепкіна,  під номером 10. Нежилі 
приміщення загальною площею 128,40 кв. м, розташовані в цокольному поверсі цегляного одноповер-
хового з цокольним приміщенням нежитлового будинку, площа забудови – 160,50 м.кв., фундаменти – 
стрічкові бутобетонні, стіни і перегородки– цегляні,  перекриття – цегляне склепіння, дах – двоскатний по 
дерев’яних кроквах, покрівля – оцинкована сталь, обладнані центральні міські мережі  газопостачання, 
каналізації, електропостачання, автономне гаряче водопостачання та опалення (бойлер гарячої води 
та котел), автономне водопостачання, знос-20%.Стартова (початкова) ціна – 702 685 грн. без ПДВ. Га-
рантійний внесок - 35134,25грн. без ПДВ. Боржник: Мандзюк Інна Юріївна (м. Чернівці, вул. Гетьмана, 
5Б, ідентифікаційний код 2709318623).  Стягувач: ПАТ Банк «Фінанси і кредит» в особі ЧОД філії ПРУ (м. 
Чернівці, вул. Головна, 84, код ЄДРПОУ 20539586). Лот №2: земельна ділянка №40 площею 0,0620 кв. 
м, кадастровий №7310136300:15:003:1004, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Гусятинська, 
садівниче товариство «Ботанік». Цільове призначення земельної ділянки – для ведення садівництва. 
Земельна ділянка належить боржнику на праві власності на підставі Державного акта на право власності 
на земельну ділянку від 02.09.2010 року. Обмеження на  використання даної земельної ділянки невідомі. 
Стартова (початкова) ціна – 71555,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 3577,75грн. без ПДВ. Боржник: 
Юрчук Анатолій Григорович (с. Оршівці, Кіцманського району Чернівецької області, ідентифікаційний 
код 2709318623).  Стягувач: ПАТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 
21133352). Лот №3: квартира №3 загальною площею 86,30 кв. м, що знаходяться в м. Чернівці, вул. 
Хотинська,буд. №4В. Квартира двокімнатна житловою площею 40,70 кв., знаходиться на першому по-
версі двоповерхового житлового будинку, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – збірні 
залізобетонні плити, підлоги - паркет, керамічна плитка, вікна – металопластикові та дерев’яні; інженерне 
устаткування: електропостачання, водопостачаня, каналізація, газопостачання, технічний стан – добрий 
, з ремонтом. Стартова (початкова) ціна – 491 187,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 24559,35грн. без 
ПДВ. Боржник: Тарадайко Анатолій Васильович  (Чернівецька область, Сокирянський район,  с. Олексіївка, 
ідентифікаційний №2942623990).  Стягувач: ПАТ «ФольксБанк» / м. Львів, вул. Грабовського,11 код 
ЄДРПОУ 19358632/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його 
місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних 
торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. 
Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться  „03” вересня 2012 року об 11:00 год. за адресою: 
м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької  філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП».  
Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Гарантійний внесок вноситься на р/р 
26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦ-
ТОРГ ГРУПП»Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня 
підписання протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних 
торгів, на зазначений у протоколі по лотах №1 та №2 р/р №37313002002208 в УДК в Чернівецькій області, 
МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького МУЮ, по лоту 
№3: р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029458, одержувач: 
Садгірський ВДВС Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

Шановні чернівчани, благодійники!
Нещодавно 20-річному хлопцеві Тарасові Гречці лікарі поставили 

страшний діагноз – гострий лейкоз. Юнак щоденно потребує переливання 
крові, а також значних коштів на постійне лікування. Прохання до всіх не-
байдужих за можливості допомогти. Кошти перераховувати на поточний 
рахунок матері Тараса: ПАТ «Державний ощадний банк України», р/р 
26209001106724  Гречка Алла Григорівна. Кров можна здати від понеділка 
до п’ятниці в Обласній станції переливання крові, що розташована за адре-
сою: м. Чернівці, вул Українська, 36. Із собою мати паспорт і флюорографію, 
зроблену не раніше, ніж за півроку до моменту здавання крові.

На Буковині запрацювала Академія Громадянина
Її слухачів навчають політиці

Конкурс для громадсько-активних молодих 
людей області, які мали бажання відвідувати 
Академію, тривав до 10 серпня. Ті, хто пройшли 
конкурсний відбір, упродовж серпня-вересня 
вчитимуться орієнтуватися в сучасній політиці, 
не бути обдуреними на виборах, захищати свій 
голос, механізмів громадського впливу на владу, 
отримувати доступ до публічної інформації, пра-
цювати з медіа та інформацією. 

Участь у заходах Академії безкоштовна, а 
кращі її випускники зможуть працювати в ко-
манді професіоналів громадського аналітичного 
виборчого проекту «Буковинський громадянин 
ХХІ ст.» у рамках діяльності руху «Чесно» на 
Буковині.

Першого дня занять в 
Академії відомий буко-
винський політолог 
Ігор БУРКУТ за-
уважив, що 
б і л ь ш і с т ь 

українців стверджують, що проголосували б за 
політичну силу, яка запропонує якісну, чітку та 
обґрунтовану програму виходу з кризи, однак 
такої вони не знають. Тому відмовляються при-
йти на вибори. У цьому критичність ситуації. 

Люди нарешті зрозуміли: 
величезна кількість орга-
нізацій, що називають себе 
політичними партіями, є на-
справді бізнес-проектами,  
які  об’єднують спільні ма-
теріальні інтереси певного 

клану. Через це – велика нудьга і великий сум 
у народі. Він же нікого не цікавить.  Але саме ці 
настрої  й підтримує влада, щоби зберегти свої 
посади ще на 5 років. Їй вигідно, щоби якнай-
більше   українців сповідувало таку думку: «Всі 
політики брехуни, мерзотники і злодії. І чи я піду 
на ті вибори, чи не піду,  все одно вони зроблять 
так, як хочуть». Але ж це означає, що маса лю-
дей просто дарує голоси  тим, хто хоче ці вибори 
сфальсифікувати. Отож, перш ніж щось робити,  
давайте думати…

Вікторія ЯШАН, «Версії»

Ігор Буркут: «На вибори треба йти обов’язково. І навіть якщо 
немає за кого голосувати, то хоча би зіпсувати бюлетень».

 Молоді обличчя учасників тренінгів дарують усім надію на зміни в нашому житті

Для перепланування квартир, ремонту доріг, 
озеленення в історичній частині міста буде потрібен 
спеціальний дозвіл
При будівництві споруд, пере-

плануванні квартир або виконанні 
будь-яких ремонтних робіт, а також 
при встановленні малих архітектурних 
форм, політичних наметів, елементів 
зовнішньої реклами в межах історичних 
ареалів міста та в буферній зоні об’єкта 

ЮНЕСКО потрібно отримати попередній 
висновок відділу охорони культурної 
спадщини. Це саме стосується і про-
ведення земляних та шляхових робіт, 
робіт із реконструкції вуличних та 
інженерних мереж, влаштування пар-
кувальних місць.

Члени виконавчого комітету місь-
кради зобов’язали районні в місті ради 
надати пропозиції щодо перенесення 
за межі історичної частини самовільно 
встановлених споруд, проведення ре-
монтних робіт дорожнього покриття та 
тротуарів, додаткового озеленення на 
прилеглій до об’єкта ЮНЕСКО території. 
Департамент містобудівного комплексу 
та земельних відносин міської ради і 
відділ охорони культурної спадщини 
мають надати пропозиції щодо обме-
ження руху транспорту й облаштування 
пішохідних територій і зовнішнього 

освітлення історичного середовища. 
Окрема увага – до правил і стан-

дартів будівництва та проектування в 
історичній частині міста. Зокрема, не 
повинно бути об’єктів, які негативно 
впливають на історичну будівлю, в 
тому числі і малих архітектурних форм, 
політичних наметів, літніх майданчи-
ків і технічних пристроїв на фасадах 
будинків, які не відповідають вимогам 
збереження історичного середовища 
міста. Це стосується і дисгармонійних 
рекламних вивісок.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

На історію не зазіхай!
24 серпня, о 10.30, від пл. Собор-

ної в рамках всеукраїнського «Кубку 
Незалежності» автомобільним пара-
дом розпочнеться авторалі «Буко-
винські Карпати». На автомобілях із 
ручним керуванням змагатимуться 
інваліди-спинальники. Серед інвалі-
дів, які пересуваються у візках, відбу-
дуться змагання зі слалому та дартсу.

Авторалі інвалідів-
спинальників – у 
Чернівцях



   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 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Запам`ятай.
09.25,12.50,15.30,17.45,19.20 По-
года.
09.30 Про головне.
10.30 Х/ф «Наталка Полтавка».
12.00 Д/ф «Тi десять рокiв. Євген 
Сверстюк: 1981-1991».
12.45,18.40,21.15 Дiловий свiт.
12.55 Наша пiсня.
13.35 Х/ф «Дума про козака Го-
лоту».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/ф «Крах iнженера Гарiна», 
3 i 4 с.
17.55 Д/ф «Нескоренiсть. Iсторiя 
футбольної команди «Старт».
18.55 Паралiмпiада-2012. Надиха-
ючи поколiння.
19.00 Країну - народовi.
19.25 Концерт Я. Табачника «Пре-
красним жiнкам».
20.50 Мегалот.
21.25 Мiсце зустрiчi.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Т/с «Вiддiл убивств».
03.15 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.5
0,03.10,03.25 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».

10.35 Т/с «Моя сповiдь». «Юлiя 
Абдулова».
11.40 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Слiдаки».
14.10,02.20 Т/с «Остання зустрiч».
15.20 «Сiмейнi драми».
16.40 «Прости менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Моя сповiдь». «Яна 
Рудковська».
20.15 «На ножах».
21.25,22.45,04.10,05.00 Т/с «Без 
слiду». (2).
00.05 Трилер «Синiй оксамит». (3).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 Ранок з 
Iнтером.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.15 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.35 Д/ф «Краса - страшна 
сила».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi».
22.55 Т/с «Сiмейний дiм».
01.10 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.35 Х/ф «Брудний сором».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.30 Д/ф «Суперспоруди дав-
нини 2».

   ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.20,03.00 Факти.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.30,12.55,19.25,01.05 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Особливо небезпеч-

ний».
02.10 Резонанснi пограбування 
Великобританiї.
03.30 Т/с «Кiстки  5».
04.20 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50, 16.55, 
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55,16.55, 19.30, 
01.20  «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»

07.50,  08 .55 ,  13 .10 ,  15 .55 , 
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Невидимий» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повер-
нення».
11.00,05.20 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Бiси».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Х/ф «Ед iз телевiзора». (2).
03.00 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 22.55 Д \\\\фільм «Дорогами 
України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
13.20, 20.00 «Палітра»
13.45, 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 «Я-особистість»

20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»   
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00,16.35 Одна за всiх.
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,21.55 Дайош молодьож!
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Дєтка». (2).
22.20 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.30 Щоденники Темного 2.
00.40 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
01.05 Х/ф «Стрибок угору».
02.25 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «МанГуст».
14.40,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.15,04.45 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Мобi Дiк: полювання на 
монстра». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.55 «Документальний детектив».
06.45,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45 Х/ф «Дурна зiрка».
11.50 Х/ф «Термiново, шукаю 
чоловiка».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.00 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».

22.25 «Зоряне життя. Брати i се-
стри зiрок».
23.20 «Паралельний свiт».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Справа Румянцева».
04.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Т/с «Останнiй акорд».
05.10 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,00.30 Погода.
09.00,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.35,14.40 Kids` Time.
13.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.00 Т/с «Воронiни».
19.30,00.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 КабрiоЛето.
00.35 Служба розшуку дiтей.
00.55 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.35 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.15,03.05 Зона ночi.
02.20 Зiрка Вавiлова.
03.10 Благославляю i молюся.
03.35,04.20 Зона ночi. Культура.
03.40 Микола Лисенко.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - перемож-
ниця вампiрiв».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00 «Штучки».
16.35,20.00,22.40 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.35,22.00,23.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.15 «Зал очiкування».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.00 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Запам`ятай.
09.25,11.10,12.20,12.50,15.30,17
.45 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 Хомка смакує, телеки да-
рує.
10.05 Х/ф «Колiївщина».
11.20 В гостях у Д. Гордона.
12.15,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
13.05 Х/ф «Тарас Шевченко».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/ф «Крах iнженера Гарiна».
17.50 Про головне.
18.50 Паралiмпiада-2012. Нади-
хаючи поколiння.
19.00 Баскетбол. ЧЄ. Квалiфiкацiя. 
Україна - Хорватiя.
20.40 Д/ф «Нескоренiсть. Iсторiя 
футбольної команди «Старт».
21.30 «Трембiтар української 
душi». Концертна програма I. 
Поповича.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 Т/с «Вiддiл убивств».
03.10 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
55,03.10 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.35 Т/с «Моя сповiдь». «Алла 

Пугачова».
11.40 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Слiдаки».
14.10,02.20 Т/с «Остання зустрiч».
15.20 «Сiмейнi драми».
16.40 «Прости менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Моя сповiдь». «Юлiя 
Абдулова».
20.15,21.20,22.45,03.25,04.15,05.
05 Т/с «Без слiду». (2).
00.10 Х/ф «Темна половина». (3).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.15 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15 .50 ,03 .25  Д /ф «Колишнi 
чоловiки зiрок».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi».
22.55 Т/с «Сiмейний дiм».
01.10 Х/ф «Дружина астронав-
та». (2).
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.20 Д/ф «Суперспоруди дав-
нини 2».

   ICTV
05.15,06.25,02.10,03.30 Погода.
05.20,08.45,03.00 Факти.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.30,12.55,19.25,01.10 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Особливо небезпеч-
ний».
02.15 Резонанснi пограбування 
Великобританiї.
03.35 Т/с «Кiстки  5».
04.20 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.55,03.35,04.
35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30 «Новини Київщини».
08.55,09.15,10.10,12.55,14.15,17.
20,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35,
02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,15.55,19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)

10.00,19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Грейсі» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.10 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Повернення додому».
11.10,05.15 Т/с «Лiгво змiя».
12.10 «Хай говорять. Подаруй 
життя».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00, 23.50 Т/с «Iнтерни».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв 
УЄФА. «Боруссiя» (Менхенглад-
бах) - «Динамо» (Київ).
00.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. Огляд 
дня.
01.00 Х/ф «Гра на виживання». 
(2).
02.45 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 6».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 22.55 Д/фільм «Дорогами 
України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.20 «На музичній хвилі» 
13.50, 16.20 М \\\\фільм
14.15 «Ретро платівка» 
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»

00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00,16.35 Одна за всiх.
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,21.55 Дайош молодьож!
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Дєтка». (2).
22.20 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.30 Щоденники Темного 2.
00.40 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
01.05 Х/ф «Водiйськi права».
02.35 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Строгови», 2 с.
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «МанГуст».
14.40,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.10,04.40 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Мисливець проти 
Чужого: Двобiй». (3).
02.40 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
06.15 «Документальний детек-
тив».
07.05,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.05 Х/ф «Вiд тюрми i вiд суми».
12.10 Х/ф «Звiдки беруться дiти?»
14.00 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Сiмейний дiм».
20.15 «Моя правда. Тiна Кароль».
21.15,22.40 «Моя правда. Джу-
на».
22.55 «Моя правда. Римма Мар-

кова».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Особистої безпеки не 
гарантую».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Т/с «Останнiй акорд».
05.10 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,00.30 Погода.
09.00,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.15 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,00.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Шури-Амури.
00.50 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.35 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).
02.15,03.15 Зона ночi.
02.20 Українцi Любов.
03.20 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
03.40 Упертий українець.
03.55,04.20 Зона ночi. Культура.
04.00 Так нiхто не любив.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Кохай i танцюй».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
14.00 Т/с «Баффi - переможниця 
вампiрiв».
16.00,22.40 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00,22.00,23.00 «Три сестри».
20.35 «Панаєхало».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.15 «Зал очiкування».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.00 «Нiчне життя».
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      УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Укра-
їно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.35,07.25,07.50 Тема 
дня.
06.25,06.40,07.15,07.45 Країна 
on-line.
06.30 Заголовки.
06.45 Хазяїн у домi.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний кален-
дар.
07.20 ТехноЕра.
07.40 Глас народу.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Д/ф «7300 днiв».
10.00,20.35 Урочистостi з наго-
ди Дня Незалежностi України 
на Володимирськiй гiрцi.
10.20 Спецвипуск До Дня 
Незалежностi.
11.00,22.25,22.55 Урочис-
тий концерт з нагоди Дня 
Незалежностi з Палацу «Укра-
їна».
12.30 Святковий концерт на-
родних колективiв до Дня 
Незалежностi України.
19.30,21.25 Святковий кон-
церт з Майдану Незалежностi.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Вiд першої особи.
00.20 Погода.
00.25 Х/ф «Епоха честi».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.55 Святковий концерт з 
Майдану Незалежностi.
05.00 Олiмпiада-2012. Ви-
бране.

    «1+1»
06.55 Комедiя «Тепер ти в 
армiї».
08.55 Х/ф «Острiв головорiзiв».
11.40 Х/ф «Острiв скарбiв».
15.45,02.55 Бойовик «Хоробре 
серце».
19.30 «ТСН».
2 0 . 0 0  Б о й о в и к  « Д е н ь 
незалежностi».
23.00 Х/ф «Той, хто пройшов 
крiзь вогонь».
01.05 Х/ф «Битва за царство: 
Малайськi хронiки». (3).

   IНТЕР
05.10,02.45 Концерт «День 
Незалежностi України».
08.00 Мюзикл «За двома зай-
цями».
1 0 . 2 0  Х / ф  « Л ю б о в  н а 
асфальтi». (2).
12.55 Х/ф «Велика рiзниця».
14.45 Мюзикл «Сорочинський 
ярмарок».
17.00 «Глянець».
18.00,20.30 «Вечiрнiй квар-
тал».
20.00 «Подробицi».
22.35 Мюзикл «Пригоди Вiрки 
Сердючки».
00.25 Х/ф «Бiлий птах з чор-
ною вiдмiтиною».
02.15 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.00 Погода.
05.00,04.05 Факти.
05.15 Свiтанок.
05.55,07.20 Дiловi факти.
06.15 Т/с «Леся+Рома».
07.25 Стоп-10.
08.30 Провокатор.
09.35,19.30 Надзвичайнi но-
вини.
10.35,16.35 Т/с «Лють».
12.45 Анекдоти по-українськи.
13.00,20.15 Т/с «Морськi ди-
яволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Спорт.
23.55 Х/ф «Еквiлiбрiум».
02.00 Х/ф «12 друзiв Оуше-
на». (2).
04.35 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,
03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.5
5,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,23.00,03.00,05.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,
13.10,14.15,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.50,03.30,
04.30 «Погода».

09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.
10,21.10,01.00,05.15 «Час. 
Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший по-
гляд».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23 .25 ,00 .25 ,03 .20 ,04 .20 
«Crime news».
03.40 «Життя цiкаве».

   ТВА
6.00, 7.40 Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.15, 
0.30, 3.15 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 21.20, 
0.35, 3.20 Погода на курортах
6.35,8.15, 9.55,13.50, 15.55, 
16.55, 17.25, 21.25, 0.40, 3.25 
Гороскоп
6.45, 17.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 0.50 
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.55 Панно 
Кохання
14.00 Політична кухня
15.00,  20 .00,  0 .45  Твоє 
здоров’я
16.00 Привітай
21.30, 3.30 Х/Ф «Вогнем і 
мечем» 
2.30 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.45, 09.50, 14.55, 16.55, 
19.30, 01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репор-
тер»
07.50,13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
07.55,19.25,21.55  «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»
08.55 «Погода»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кіне-
матографа» 
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий 
світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Х/ф «Браві хлопці» (1)
22.10 Х/ф «Останні чотири 

пісні» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
07.15 Х/ф «Дадлi справед-
ливий».
09.00 Дитяча Нова хвиля - 
2012. День перший.
10.45,03.45 Т/с «Дорожнiй 
патруль 6».
12.45,01.00 Х/ф «Наречена на 
замовлення».
14.50 Х/ф «Буду вiрною дру-
жиною».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Iнтерни».
22.00 Мейд ин Юкрейн.
00.00 Додому на свята.
02.45 Т/с «Помаднi джунглi 
2». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00 «Новини»
07.20, 10.05, 13.00, 16.00, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «До-
рогами України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.20, 20.20, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телеме-
ридіани»
10.10, 17.32 «Доля України – 
наша доля»
11.40, 16.30 «Красен світ»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дорога-
ми українців»
13.05, 16.05 М/фільм
13.20 «Експромт»
13.50 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокро-
венне» 
14.45, 00.10 «А музика зву-
чить…»
19.00, 22.00 «Новини» Спец-
випуск
19.30 «Пам’ять»
20.00, 02.40 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Формула успіху»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00,16.35 Одна за всiх.
06.25 Т/с «Дєтка».
0 7 . 1 5 , 0 8 . 2 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.

09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,21.55 Дайош молодьож!
17.00 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
17.40,19.25 Т/с «Моя прекрас-
на няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Дєтка». (2).
22.20 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.30 Щоденники Темного 2.
00.40 Дурнєв+1.
01.05 Х/ф «Iсторiя весняного 
призиву».
02.40 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного роз-
шуку».
06.30 Х/ф «Вавiлон ХХ».
08.15,01.05 Х/ф «Зникла гра-
мота».
10.00 Т/с «Знахар».
12.00 «Спецрозслiдування 
«Незбагненна афера Докто-
ра Пi».
12.25 Т/с «МанГуст».
14.30 Т/с «Даїшники».
16.50 Х/ф «Нездiйсненне за-
вдання».
19.30 Т/с «Тарас Бульба».
23.00 Х/ф «Залiзна сотня».
02.20 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.45 «Правда життя».

   СТБ
06.20 «Документальний де-
тектив».
07.15,02.25 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
08.55 Х/ф «Чародiї».
12.40 Х/ф «Д`Артаньян i три 
мушкетери».
18.00 «Зоряне життя. Пiд 
скальпель заради мрiї».
20.40 Х/ф «Знахар».
23.35 Х/ф «Тобi, справжньо-
му».
03.40 Х/ф «Термiново, шукаю 
чоловiка».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.15 Т/с «Останнiй акорд».
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с «Буремний шлях».

05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06 .40 ,07 .05 ,07 .40 ,08 .45 
Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.25,19.00,23.50 Ре-
портер.
07.35,08.30,19.35,00.10 По-
года.
09.00,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.30,00.05 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Х/ф «Меверiк».
00.15 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
01.45 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
02.25 Т/с «Врятувати Грейс». 
(2).
03.05,03.20 Зона ночi.
03.10 Iван Мазепа.
03.30 Райськi сади гетьмана 
Сагайдачного.
03.40,04.05 Зона ночi. Куль-
тура.
03.50 Майстер музи.
04.00 Я кличу тебе.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10 Т/с «Баффi - перемож-
ниця вампiрiв».
11.05 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
1 3 . 0 5  Х / ф  « Ч у д е с а  в 
Решетовi».
15.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки 2».
17.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 Х/ф «Смугастий рейс».
2 0 . 5 5  Х / ф  « П i р ат и  Х Х 
столiття».
22.45 «КВН».
01.10 «Зал очiкування».
01.30 «Обережно! Кастинг!»
02.00 «Нiчне життя».

   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 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Концерт пам`ятi Народного 
артиста України Н. Яремчука.
10.00,20.40 Церемонiя пiдняття 
Державного Прапора за участю 
Президента України.
10.20 День Прапора України. 
Пiдняття Державного прапора у 
регiонах України.
12.00 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.15 Концерт До Дня Прапора.
13.45 Концертна програма А. 
Демиденка.
17.10 Святковий концерт До Дня 
Прапора.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25,23.00 Урочистостi з нагоди 
Дня Прапора з Харкова.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.05,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 ТелеАкадемiя. Дайджест.
01.50 Т/с «Вiддiл убивств».
04.55 Олiмпiада-2012. Вибране.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50,05.55 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.35 Т/с «Моя сповiдь». «Яна 
Рудковська».
11.40 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Слiдаки».
14.10 Т/с «Остання зустрiч».
15.20 «Сiмейнi драми».
16.40 «Прости менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».

18.25 Т/с «Моя сповiдь». «Михай-
ло Євдокимов».
20.15,21.25,22.45,03.40,04.35,05.
20 Т/с «Без слiду». (2).
00.05 Бойовик «П`ята заповiдь». 
(2).
01.45 Трилер «Синiй оксамит». 
(3).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.15 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
1 5 . 5 0 , 0 3 . 1 5  Д / ф  « В i н е ц ь 
безшлюбностi».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi».
22.55 Т/с «Сiмейний дiм».
01.10 Х/ф «Маленька Одеса». (2).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.10 Д/ф «Суперспоруди дав-
нини 2».

   ICTV
05.15,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.20,03.00 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.30,12.55,19.25,01.05 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 2».
02.10 Резонанснi пограбування 
Великобританiї.
03.30 Т/с «Кiстки  5».

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.

25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
6.45, 14.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 15.55, 
22.10, 23.25, 0.30, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.00, 2.50 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
22.15 Політична кухня
2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20,  09.50,  14.55,  16.55, 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)

10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу «Кня-
гиня Західної України»
13.25 «Біоритм»
13.55 «Золота колекція кінемато-
графа» 
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10  «Пряма відповідь»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.15,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Глухар. По-
вернення».
12 .00  «Хай говорять .  Хто 
справжнiй батько Вiтаса?»
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (2).
02.30 Т/с «Помаднi джунглi 2»(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Т/с «Лiгво змiя».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 22.55 Д \\\\фільм «Дорога-
ми України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (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 «Дорога-
ми українців»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
15.30 «Палітра»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»

19.30 «Калинові острови» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Формула успіху»
02.40 «Акценти»  
03.50 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00,16.35 Одна за всiх.
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша», 39 с.
16.00,21.55 Дайош молодьож!
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Дєтка». (2 категорiя).
22.20 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.30 Щоденники Темного 2.
00.40 МосГорСмєх.
01.05 Х/ф «Помста придуркiв 4».
02.35 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.05 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «МанГуст».
14.35,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.15,04.45 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Вавiлон ХХ».
02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
06.15 «Документальний детек-
тив».
07.05,02.00 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.05 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.55 Х/ф «Вдалий обмiн».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Сiмейний дiм».
20.15 «Зоряне життя. Подолай 
свiй страх».

21.20,22.40 «Зоряне життя. Життя 
з чужим обличчям».
23.05 «Зоряне життя. Я люблю 
тебе до слiз...»
00.05 «Паралельний свiт».
01.10 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.30 «Вiкна-спорт».
03.40 Х/ф «Одного разу один».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Т/с «Останнiй акорд».
05.15 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.35,00.35 Погода.
09.00,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.15 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,00.30 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Кухня на двох.
00.40 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.40 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.20,03.15 Зона ночi.
02.25 Втрачений рай.
03.20 Вище за небо.
03.50,04.10 Зона ночi. Культура.
03.55 Тася.
04.05 Останнiй лоцман.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - пере-
можниця вампiрiв».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00,22.40 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00,22.00,23.00 «Три сестри».
20.35 «Панаєхало».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.15 «Зал очiкування».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.00 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 24 серпня п’ятницятеле

понеділок7 Версії 23 серпня четвертеле
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.40 Крок до зiрок.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Д/ф «Вогонь Євроба-
чення».
УТ-1.
09.00,16.35,20.50,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.30 Країну - народовi.
10.50 Караоке для дорослих.
11.30 Ближче до народу.
12.05 Як це?
12.30 Х/ф «Мости сердечнi».
14.00 Х/ф «В те далеке лiто».
15.15 Золотий гусак.
15.40 Шеф-кухар країни.
16.40 Концертна програма А. 
Демиденка.
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Карпати» (Львiв). 
У перервi - Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Україна iнновацiйна.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Бенефiс I. Поповича 
«Трембiтар української душi».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Україна iнновацiйна.
02.00 Свiт атома.
02.20 Олiмпiада-2012. Вибране.

    «1+1»
06.00 Х/ф «Той, хто пройшов 
крiзь вогонь».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.05,05.00 «Чотири весiлля».
12.35 «Я люблю Україну 3».
14.00 «Велика рiзниця по-
українському».
14.40,20.15 Комедiя «Трохи не 
при собi».
19.30,23.45 «ТСН-Тиждень».
22.30 «Свiтське життя».
00.30 Х/ф «Ворон». (2).
02.00 Х/ф «Острiв скарбiв».

   IНТЕР
06.15 Т/с «Двi долi. Нове жит-
тя».
09.25 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Глянець».
12.05 Х/ф «Тобi, справжньому».
15.20 «Вечiрнiй квартал».
17.25,21.00 Т/с «Однолюби».
20.00,04.00 «Подробицi тижня».
23.15 «Що? Де? Коли?»
00.30 Мюзикл «Пригоди Вiрки 
Сердючки».
02.05 Х/ф «Радiохвиля».
04.45 М/ф.

   ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 Квартирне питання.
06.45 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
07.45 Дивитися всiм!
09.55 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Максимум в Українi.
13.30,23.55 Наша Russia.
14.15,19.30 Т/с «Морський 
пiхотинець».
18.45 Факти тижня.
00.10 Х/ф «13 друзiв Оушена». 
(2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 ПроЦiкаве.
03.30 Битва нацiй.
04.30 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд пре-
си».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.0
0 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10,
14.10,17.10,17.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».

15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.25 «Новини Київщини».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тиж-
ня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка 
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 16.15, 17.10, 
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10  Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на 
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40, 
23.50 Гороскоп
12.00 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Концерт «Брати 
Карамазови»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
0.00 Нова гостьова
    

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20,12.55, 14.40, 
18.30, 20.50 ,00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хенд Мейд» 
07.30 «Малятко»
07.50, 21.00  «Практичне ке-
рівництво для екстремального 
туриста»
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»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Щоденник конкурсу 
«Княгиня Буковини» 
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»

15.20 Х/ф «Снігова королева» 
(1) 
17.00 «Музична програма» 
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Доля резидента» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00, 13.50, 20.30, 21.50 Т/с 
«Iнтерни».
08.00 Ласкаво просимо.
09.00 Дитяча Нова хвиля - 2012. 
День третiй.
11.00 Герої екрану.
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
16.00 Х/ф «Мелодiя любовi».
17.50, 19.30 Т/с «Гра».
19.00,03.40 Подiї тижня.
23.30 Т/с «Ментовськi вiйни 
3»(2).
02.15 Х/ф «Людина нiзвiдки». 
(2).
04.10 Т/с «Дорожнiй патруль 7».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\\\фільм «До-
рогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 01.10 «Теле-
меридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв» 
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ 
мандрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.10, 00.40 «Палітра»
16.35 «Дорогами українців»
17.30 «Доля України – наша 
доля»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.

07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 М/ф «Юнi мутанти нiндзя-
черепашки 3».
12.35 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
13.00, 15.00 Х/ф «Як вийти 
замiж за мiльйонера».
16.55 Х/ф «На море».
19.00 Королева балу 2.
20.00 БарДак.
21.05 Т/с «Вiсiмдесятi».
22.45 Х/ф «А мама краща». (2).
00.30 Дурнєв+1.
00.55 Х/ф «Лукас».
02.30 До свiтанку.

   НТН
06.05 «Легенди бандитського 
Києва».
07.00 Т/с «Йду тебе шукати».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Знаряддя вбивства - гiпноз.
12.00,03.25 «Агенти впливу».
13.15 «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 
8».
19.00 Т/с «Каменська 3».
22.50 Х/ф «Полювання на 
звiра». (2).
00.45 Х/ф «Iгри пристрастi». (3).
02.25 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
06 .05  М /ф «Дванадцять 
мiсяцiв».
06.55 Х/ф «У бiй йдуть лише 
«старi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.50,00.20 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.50 «Караоке на Майданi».
12.50 «Зоряне життя. Брати i 
сестри зiрок».
13.50 «Росiйськi сенсацiї. 
Небеснi тiла».
14.50 Х/ф «Була тобi кохана».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Наречена мого 
друга».
22.15 Х/ф «Тато напрокат».
01.25 Х/ф «За двома зайцями».
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Останнiй акорд».
06.25 Клiпси.
06.45 Iнтуїцiя.

07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Свiтлi голови.
09.20 М/с «Качинi iсторiї».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.15 Хто зверху?
12.10 Мачо не плачуть.
13.00 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
14.10 «Красунi».
14.50 Т/с «Щасливi разом».
16.15 Х/ф «Меверiк».
19.00 Х/ф «Мисливцi за приви-
дами 2». (2).
21.10 Х/ф «Теорiя змови». (2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Однокласницi i 
таємниця пiратського золота».
02.20 Т/с «Врятувати Грейс». 
(2).
03.00 Зона ночi.
03.05 Моя адреса - Соловки. 
Не ударте жiнку навiть квiткою.
03.25 Цiнуйте майстрiв змо-
лоду.
03.45,04.20 Зона ночi. Культура.
03.50 Княгиня Ольга.
04.00 Любов усього життя.

   К1

05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 Х/ф «Дiти острова 
скарбiв», ч. 3.
11.45 Х/ф «Спитай Сiндi».
13.40 Т/с «Вiдкрийте, це я».
17.10 «Таємницi долi».
18.10 «Три сестри».
19.50 Х/ф «Побачення наослiп». 
(2).
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
00.40 Т/с «Корабель».
03.15 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00 Святковий концерт на-
родних колективiв до Дня 
Незалежностi України.
12.10,14.50,16.40,18.45 Погода.
12.15 Концертна програма 
«Тобi, єдинiй».
1 5 . 0 0  Б а с к е т б о л .  Ч Є . 
Квалiфiкацiя. Кiпр - Україна.
16.45 Зелений коридор.
16.55 Наша пiсня.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.25 Свiт атома.
18.50 Золотий гусак.
19.15 Фестиваль гумору «Ко-
блево».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Кабмiн: подiя тижня.
21.20 Концет С. Ротару «Я тебя 
по-прежнему люблю».
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Вогонь Євроба-
чення».
00.15 Концерт В. Павлiка 
«Освiдчення».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
01.50 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.50 Олiмпiада-2012. Вибра-
не.

    «1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00,12.05 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.05,05.15 «Свiт навиворiт 2: 
Iндiя».
13.05 «Велика рiзниця по-
українському».
13.45,03.45 Комедiя «Хлопцi 
будуть у захватi».
15.50,20.00 Комедiя «Трохи не 
при собi».

19.30 «ТСН».
2 3 . 2 5  Б о й о в и к  « Д е н ь 
незалежностi».
02.00 Х/ф «Битва за царство: 
Малайськi хронiки». (3).

   IНТЕР
05.40 «Парк автомобiльного 
перiоду».
06.05 Т/с «Двi долi. Нове жит-
тя».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «Вечiрнiй квартал».
12.55 Х/ф «Щастя за рецеп-
том».
15.20,02.35 Х/ф «Три днi в 
Одесi».
18.00 «Юрмала 2011».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Майдан`s 3».
00.40 «Битва композиторiв».
02.05 «Подробицi» - «Час».
04.20 Д/ф «У центрi подiй 3».

   ICTV
04.50,05.20 Погода.
04.55 Факти.
05.15 Свiтанок.
05.25 Iнший футбол.
05.55 Козирне життя.
06.40 Х/ф «Еквiлiбрiум».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Стоп-10.
12.45 Спорт.
12.50 Твiй рахунок.
13.55 Дивитися всiм!
16.05,02.10 Х/ф «11 друзiв 
Оушена».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «12 друзiв Оушена». 
(2).
21.45 Х/ф «13 друзiв Оушена». 
(2).
00.15 Наша Russia.
01.15 Голi i смiшнi.
04.05 Битва нацiй.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час 
новин».

07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема 
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина 
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10, 
21.50, 22.55, 0.45 Познайоми-
мось?
9.00, 12.00 Про казки 
9.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 17.20, 22.45 Погода на 
курортах
9.55, 12.50, 14.05, 15.55, 17.25, 
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 1 на 1 з Миколою Ве-
реснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Концерт «Зелений 
театр в Земфірі»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Альфа Дог»

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 11.45, 12.55, 14.40, 
18.30,21.40, 00.35 «Погода»
07.05, 11.55,17.00 «Сад. Город. 
Квітник»
07.40 «Парад планет»
09.10, 15.15 «Малятко» 
09.30, 11.50, 16.50, 17.50, 19.05, 
01.20 «Парад планет»

09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45, 21.25 «Щоденник конкур-
су «Княгиня Буковини» 
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хенд Мейд»
18.00,00.00  «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
19.00 «Афіша»
21.45 Х/ф «Правила сексу-2. 
Хеппі енд» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
0 7 . 1 5 , 0 2 . 0 0  Х / ф  « К ул л -
завойовник».
09.00 Дитяча Нова хвиля - 2012. 
День другий.
11.00 Додому на свята.
12.00,03.50 Т/с «Дорожнiй па-
труль 7».
14.00 Т/с «Iнтерни».
15.00 Т/с «Дитина навпiл».
17.00 Х/ф «Волошки для Ва-
силини».
19.20 Х/ф «Мелодiя любовi».
21.15 Х/ф «Людина нiзвiдки». 
(2).
23.15 Т/с «Ментовськi вiйни 
3» (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.35, 03.30 Д \\\\фільм «До-
рогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10 
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Подіум її життя»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт» 
10.30 «Буковинчики - веселин-
чики»
11.00 «Країна талантів»
11.29 «Європейським шляхом»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.10, 22.28, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»

20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

   ТЕТ
06.00 Одна за всiх.
06.25 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Крутони.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00,13.15 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
14.05 Х/ф «Закоханий та без-
збройний».
16.00 Королева балу 2.
17.05 Х/ф «Як вийти замiж за 
мiльярдера».
19.00 Х/ф «На мореi». (2).
21.20 Т/с «Вiсiмдесятi».
22.10 Слава з i  Славєком 
Славiним.
22.20 Х/ф «Скайлайн». (2).
00.15 Х/ф «Привiт сiм`ї».
01.50 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.25 Х/ф «Залiзна сотня».
08.15 Х/ф «Нездiйсненне за-
вдання».
11.00 Т/с «Тарас Бульба».
14.40 Т/с «Йду тебе шукати».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
8».
23.00 «Випадковий свiдок».
23.25 Х/ф «Найманцi». (2).
01.25 Х/ф «Морська пiхота». 
(2).
02.55 «Речовий доказ».
04.25 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.25 М/ф: «Жил-бил пес», 
«Подорож мурашки», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Повернен-
ня блудного папуги».
06.25 Х/ф «За двома зайцями».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 Х/ф «Танцюрист диско».
13.10 «Неймовiрна правда про 
зiрок».

15.55 «Зоряне життя. Подолай 
свiй страх».
17.00 «Зоряне життя. Я люблю 
тебе до слiз...»
18.00 Х/ф «Була тобi кохана».
22.05 «Моя правда. Тiна Ка-
роль».
23.05 «Моя правда. Джуна».
00.05 «Моя правда. Римма 
Маркова».
01.05 Х/ф «Д`Артаньян i три 
мушкетери».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Останнiй акорд».
06.40 Iнтуїцiя.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.00 КабрiоЛето.
11.00 Пiкнiк.
12.00 Новий погляд.
13.00 Кухня на двох.
14.00 «Красунi».
14.45 Х/ф «Багатенький Рiчi».
16.40 Х/ф «Однокласницi i 
таємниця пiратського золота».
19.00 Х/ф «Мисливцi за приви-
дами». (2).
21.10 Х/ф «Мисливцi за приви-
дами 2». (2).
23.40 Х/ф «Романтичний зло-
чин». (2).
01.35 Спортрепортер.
01.40 Т/с «Врятувати Грейс». 
(2).
03.00,03.55 Зона ночi.
03.05 Де ти, Україна?
04.00 Пiд знаком бiди.
04.40,05.00 Зона ночi. Культура.
04.45 Катерина Бiлокур. По-
слання.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
0 7 . 5 0  Д / ф  « П л а н е т а 
динозаврiв».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.40 М/ф «Вiннi i Хобоступ».
11.55 Х/ф «Дiти острова 
скарбiв», ч. 3.
13.25 Х/ф «Смугастий рейс».
15.20 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
17.10 «Таємницi долi».
18.10 «Три сестри».
19.50 Х/ф «Спитай Сiндi».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
00.40 Т/с «Корабель».
03.10 «Нiчне життя».

Версіїсубота 25 серпня теле

8понеділокВерсіїнеділя 26 серпня теле
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІ-
ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
начальника відділу державної виконавчої 

служби Вижницького районного управління 
юстиції Чернівецької області.

Вимоги до кандидата:громадянин, який постійно 
проживає на території України не менш як п’ять років, 
має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж юридичної роботи не 
менш як три роки, знання державної мови та ПК.

заступника начальника відділу державної 
виконавчої служби Новоселицького районного 
управління юстиції Чернівецької області.

Вимоги: вища юридична освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за 
фахом на державній службі на посаді головного спеціа-
ліста (головного або старшого державного виконавця) 
чи в інших сферах управління не менше 3 років, знання 
державної мови та ПК.

головного державного виконавця відділу 
державної виконавчої служби Заставнівського 
районного управління юстиції Чернівецької 
області.

Вимоги: вища юридична освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста (старшого або державного виконавця) не 
менше 1 року або в інших сферах управління не менше 
3 років, знання державної мови та ПК.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним 
вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи:

•  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається 
про ознайомлення заявника із встановленими законо-
давством обмеженнями щодо прийняття на державну 
службу та проходження державної служби;

•  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з від-
повідними додатками; 

•  2 фотокартки розміром 4 х 6;
•  копії документів про освіту, підвищення ква-

ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження 
наукового ступеня;

•  декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за 
формою передбаченою Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

•  копія документа, який посвідчує особу;
•  копію військового квитка (для військовослуж-

бовців або військовозобов’язаних);
•  довідку про допуск до державної таємниці (у разі 

його наявності).
Термін прийняття документів протягом 30 кален-

дарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: 

м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 55-09-61.

Діти повинні утримувати непрацездатних батьків 
Утримання батьків дітьми є про-

явом вдячності за турботу, надану сво-
го часу батьками дитині. В українській 
традиції вважається нормальним  для 
дітей добровільно допомагати своїм 
непрацездатним батькам і турбуватися 
про них.

Однак, безсумнівно, неможливо 
змусити дорослих повнолітніх дітей лю-
бити і поважати своїх батьків. Любов, 
доброта, порядність, чесність є етич-
ними поняттями, а не юридичними. 
Разом з тим слід пам’ятати, що однією з 
основних цілей регулювання сімейних 
відносин, відповідно до ч.2 ст.1 Сімей-
ного кодексу України, є утвердження 
почуття обов’язку перед батьками.

Обов’язок повнолітніх дітей піклу-
ватися про своїх непрацездатних бать-
ків закріплений в статті 51 Конституції 
України. Ця конституційна норма зна-
йшла своє відображення і в Сімейному 
кодексі України (ст.202-206).

Відповідно до ст.202 Сімейно-
го кодексу, повнолітні дочка, син 
зобов’язані утримувати батьків, які є 
непрацездатними і потребують мате-
ріальної допомоги.

Якщо мати, батько були позбавлені 
батьківських прав і ці права не були 
поновлені, обов’язок утримувати матір, 

батька у дочки, сина, стосовно яких 
вони були позбавлені батьківських 
прав, не виникає.

Таким чином, слід звернути увагу 
на те, що:

* обов’язок виплачувати алімен-
ти батькам може бути покладений 
лише на повнолітніх дітей; * потре-
ба матеріальної допомоги полягає в 
тому, що батьки не мають можливості 
забезпечити своє гідне існування 
через відсутність пенсії чи її низького 
розміру, а також при відсутності в 
них інших джерел існування;* не-
працездатними визнаються особи, які 
досягли пенсійного віку, та інваліди I, 
II та III груп (ст.1 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»).

Позов про стягнення аліментів 
може бути пред’явлений:

* до одного з дітей; *до кількох з 
дітей;* до всіх дітей разом.

У випадку пред’явлення позову до 
одного з дітей суд за власною ініціати-
вою має право притягнути до участі у 
справі інших дітей, незалежно від того, 
пред’явлений до них позов чи ні.

Ст.205 Сімейного кодексу установ-
лює, що суд визначає розмір аліментів 
на батьків у твердій грошовій сумі і/або 

у частці від заробітку/доходу з ураху-
ванням матеріального та сімейного 
стану сторін.

Розмір аліментів визначається в 
судовому порядку, залежно від ма-
теріального та сімейного становища 
батьків та дітей. У кожному конкрет-
ному випадку суд враховує всі види 
заробітку чи доходу як дітей, так і 
батьків. Залежно від цих обставин і ви-
значається розмір аліментів.

Разом з тим, аліменти, що сплачу-
ють діти на утримання своїх батьків, 
безумовно повинні забезпечувати 
достатній життєвий рівень і необхідні 
умови для існування. Проте в сучасних 
умовах тяжка хвороба, інвалідність або 
немічність батьків потребують значних 
додаткових витрат, які не покривають-
ся сумами сплачуваних дітьми алімен-
тів. Саме з метою уникнення випадків 
матеріальної незахищеності батьків, 
ст.203 Сімейного кодексу України вста-
новлює обов’язок дітей брати участь у 
додаткових витратах на батьків.

При невиконанні дітьми обов’язку 
зі сплати додаткових витрат батьки 
мають право звернутися за захистом 
своїх прав до суду.

Щодо звільнення дітей від 
обов’язку утримувати своїх батьків 

слід зазначити наступне.
Специфіка аліментного обов’язку 

повнолітніх дітей відносно своїх не-
працездатних і нужденних батьків 
полягає в безпосередньому зв’язку алі-
ментних виплат із минулою поведінкою 
батьків щодо дітей, адже саме батьки 
виховують, годують, одягають дитину, 
забезпечують розвиток дитини та здій-
снюють загальний догляд за нею. Тому 
було б несправедливим покласти на 
дітей, які не одержали такого догляду 
від батьків, обов’язку їх утримувати.

За таких обставин ст.204 Сімей-
ного кодексу передбачає, що дочка, 
син можуть бути звільнені судом від 
обов’язку утримувати матір, батька та 
обов’язку брати участь у додаткових 
витратах, якщо буде встановлено, що 
мати, батько ухилялися від виконання 
своїх батьківських обов’язків.

У виняткових випадках суд може 
присудити з дочки, сина аліменти на 
строк не більш як три роки.

Олександр БРИЖАК, провідний 
спеціаліст відділу реєстрації, 
нормативно-правових актів, 

систематизації законодавства, 
правової роботи та освіти ГУЮ в 

Чернівецькій області

Реалізація права голосу виборцем
17 листопада 2011 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про вибори на-
родних депутатів України» (далі – Закон), за яким 
вибори депутатів ВР здійснюються за змішаною 
(пропорційно-мажоритарною) системою. Так, 
у Законі передбачено, що 225 депутатів обира-
ються за пропорційною системою у загальнодер-
жавному багатомандатному виборчому окрузі за 
виборчими списками кандидатів у депутати від 
політичних партій і ще 225  депутатів обираються 
за мажоритарною системою відносної більшості в 
одномандатних виборчих округах.

Народні депутати  України обираються гро-
мадянами  України  на основі загального, рівного 
і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування.

Вибори депутатів є загальними. Право голосу 
на виборах депутатів мають громадяни України, 

яким на день голосування виповнилося 18 років. 
Громадяни України, які мають право голосу, є 
виборцями. 

Підставою   реалізації  виборцем  свого  права  
голосу  на виборах є його включення до списку 
виборців на виборчій дільниці. 

Документом, який підтверджує особу та 
громадянство України виборця на виборах де-
путатів, є: 

1) паспорт громадянина України; 2) тимчасо-
ве   посвідчення  громадянина  України  (для  осіб, 
недавно прийнятих до громадянства України); 3) 
картка (довідка) установи виконання покарань 
або  слідчого ізолятора, що повинна містити: 
прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць,  рік 
народження,  громадянство,  фотокартку особи,  
підпис  керівника  та  печатку  установи  (для  
осіб,  які  перебувають в установах виконання 

покарань або слідчих ізоляторах); 4) паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон; 5) ди-
пломатичний паспорт; 6) службовий паспорт;7) 
військовий  квиток   (виключно   для   військовос-
лужбовців строкової служби). 

Документи,  зазначені в п. 1,2,7, є підставою 
для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути 
використані на звичайних і спеціальних виборчих 
дільницях.

Документ,  зазначений  у  п. 3  є підставою 
для отримання виборчого бюлетеня і може  бути 
використаний на спеціальній виборчій дільниці, 
утвореній у відповідній установі виконання по-
карань або слідчому ізоляторі. 

Документи, зазначені в п. 4-6 є підставою для 
отримання виборчого бюлетеня і можуть бути ви-
користані  на  закордонних  виборчих  дільницях, 
а також на спеціальних   виборчих   дільницях, 

утворених на суднах, що перебувають у плаванні 
під Державним  Прапором України, та на полярній 
станції  України. На закордонних виборчих діль-
ницях, утворених у країнах, до яких дозволений 
в’їзд громадян України за паспортом громадянина  
України, підставою для отримання бюлетеня 
може бути паспорт громадянина України.

Громадяни України, які мають право голосу, 
можуть брати участь у роботі виборчих комісій 
як їхні члени, а також у проведенні передви-
борної агітації, здійсненні спостереження за 
проведенням виборів депутатів та інших заходах 
у порядку,  визначеному цим та іншими законами 
України.

Будь-які прямі чи непрямі привілеї або об-
меження виборчих прав громадян України за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі,  етнічного та 
соціального походження, майнового  стану, місця  
проживання,  за мовними або іншими ознаками  
забороняються.   

Збираємо документи для оформлення пенсії
Право на пенсію встановлене законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон передбачає такі види пенсій: 
* за віком;
* по інвалідності внаслідок загаль-

ного захворювання (у тому числі калі-
цтва, не пов’язаного з роботою, інвалід-
ності з дитинства);

* пенсія у зв’язку з втратою году-
вальника.

У зазначеному законі прописане 
право на  отримання пенсії, натомість 
порядок призначення пенсій (перелік 
пакету документів) установлюється 
іншим підзаконним нормативним актом.

Порядок призначення пенсії уста-
новлений постановою Пенсійного фонду 
України від 25.11.2005 р. «Про затвер-
дження Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перера-
хунку) пенсій відповідно до закону «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».

Так, згідно із Порядком, посадова 
особа зобов’язана не пізніше місяця до 
дня досягнення працівником пенсійно-
го віку письмово повідомити його про 
виникнення права на пенсію за віком, у 
тому числі на пільгових умовах.

Особа має право звернутися за при-
значенням пенсії будь-якого моменту 

після виникнення права на пенсію, але 
не раніше, ніж за місяць до досягнення 
пенсійного віку.

Пенсія призначається від дня, коли 
особа звернулася за пенсією (звичайно, 
якщо на це є право), але якщо особа 
звернеться за призначенням пенсії не 
пізніше, ніж за три місяці від дня досяг-
нення пенсійного віку, то пенсія за віком 
призначається від дня, наступного за 
днем досягнення пенсійного віку.

Заява про призначення пенсії не-
працюючим громадянам і членам їхніх 
сімей подається заявником особисто 
або через представника, який діє на 
підставі виданої йому довіреності, по-
свідченої нотаріально, безпосередньо 
до органу, що призначає пенсію, за 
місцем проживання (реєстрації), або 
законним представником, відповідно до 
законодавства,за місцем проживання 
(реєстрації) заявника.

До заяви про призначення пенсії за 
віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації 
про присвоєння ідентифікаційного 
номера заявнику. За документ, що за-
свідчує відсутність у заявника ідентифі-
каційного номера для осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від 
прийняття ідентифікаційного номера, 
офіційно повідомили про це відповідні 
державні органи та мають позначку в 
паспорті, береться копія сторінки пас-
порта з позначкою про те, що особа має 
право здійснювати будь-які платежі без 
ідентифікаційного номера;

б) документи про стаж (трудова 
книжка), визначені Порядком підтвер-
дження наявного трудового стажу для 
призначення пенсій за відсутності тру-
дової книжки або відповідних записів у 
ній, затвердженим постановою Кабміну 
від 12.08.93 р. № 637. За період роботи, 
починаючи від 01.01.2004 р., відділ пер-
соніфікованого обліку органу, що при-
значає пенсію, додає довідку з бази да-
них системи персоніфікованого обліку.

За період роботи до 01.01.91 р. на 
Крайній Півночі чи в місцевостях, при-
рівняних до районів Крайньої Півночі ко-
лишнього Союзу РСР, а також на острові 
Шпіцберген подаються договори або 
інші документи, що підтверджують право 
працівника на пільги, передбачені для 
осіб, які працювали в районах Крайньої 
Півночі чи місцевостях, прирівняних до 
районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою 
підприємницької діяльності (крім осіб, які 
здійснювали підприємницьку діяльність 
за спрощеною системою оподаткуван-
ня) від 01.07.2000 р. підтверджується 
даними персоніфікованого обліку за 
інформацією відділу персоніфікованого 
обліку. Період здійснення фізичною 
особою підприємницької діяльності за 
спрощеною системою оподаткування до 
01.01.2004 р. підтверджується спеціаль-
ним торговим патентом або свідоцтвом 
про сплату єдиного податку, або па-
тентом про сплату фіксованого розміру 
прибуткового податку з громадян, або 
довідкою про сплату страхових внесків, 
а від 01.01.2004 – даними персоніфіко-
ваного обліку за інформацією відділу 
персоніфікованого обліку.

Період перебування на інвалідності 
у зв’язку з нещасним випадком на вироб-
ництві або професійним захворюванням 
підтверджується випискою з акта огляду 
медико-соціальної експертної комісії 
(далі — МСЕК).

Період отримання допомоги з без-
робіття підтверджується до 01.01.2010 
на підставі записів у трудовій книжці, а 
починаючи з 01.01.2010 — даними пер-
соніфікованого обліку за інформацією 
відділу персоніфікованого обліку;

в) довідка про заробітну плату особи 
за період страхового стажу до 01.07.2000, 

а починаючи від 01.07.2000 – індивідуаль-
ні відомості про застраховану особу нада-
ються відділом персоніфікованого обліку.

Особи, яким пенсія призначається 
відповідно до міждержавних договорів 
(угод) у галузі пенсійного забезпечення, 
надають документи про стаж, визначені 
Порядком підтвердження наявного тру-
дового стажу, та довідку встановленого 
зразка;

г) документи про місце проживання 
(реєстрації) особи;

д) дві кольорові фотокартки розміром 
6х4 см.

При оформленні пенсії по інвалідності 
додатково додаеться Довідка МСЕК про 
встановлення інвалідності. 

При оформленні пенсії у зв’язку із 
втратою годувальника необхідні до-
датково:

свідоцтво про смерть годувальника;
довідка з місця проживання помер-

лого про те, хто перебував на його утри-
манні;

довідка з місця навчання дитини (при 
призначенні пенсії дитині).

Пенсійне посвідчення є документом, 
який підтверджує призначення пенсії та 
право на отримання пенсії.

Людмила КУЗНЕЦОВА,головний 
спеціаліст відділу реєстрації 
нормативно-правових актів, 

систематизації законодавства, 
правової роботи та освіти ГУЮ у 

Чернівецькій області
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ОВЕН

Цього тижня можливі приємні пригоди. Вам можуть 
зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не варто 
відмовлятися. Не призначайте на кінець тижня ділові 
переговори.

А вільний час проведіть з коханою людиною за 
межами дому.

ЛЕВ

Можливі проблеми матеріального характеру: 
якщо ви дозволяли собі розслабитися, то дуже ймовірні 
фінансові труднощі. Але ніхто не буде скаржитися на 
відсутність натхнення. Не варто розслаблятися – вам 
потрібні воля й розум.

СТРІЛЕЦЬ

Не втрачайте розсудливості. Зросте ймовірність 
захворіти. Роботи виявиться небагато, але вона, як 
ніколи, вас дратуватиме і втомлюватиме. Побільше 
рішучості і зосередженості.

Вихідні присвятіть родині та вихованню дітей.

ТЕЛЕЦЬ

Спробуйте об’єктивно оцінити ситуацію, проявіть 
такт і добросердя. Сприятливий час для активності у 
справах, натиску, завзяття та досягнення мети. Успішним 
виявиться звернення до органів влади. Вільний час про-
ведіть наодинці із собою.

ДІВА

Час пройде ефективно, якщо ви спрямуєте свій по-
тенціал на вирішення справ, які вимагають фізичного 
навантаження. Спілкування з близькими й коханими 
принесе задоволення. Сприятливий час для ремонту 
в оселі.

КОЗЕРІГ

Ваші мрії повинні відповідати реальності. Цього тиж-
ня вам не вдасться сховатися від неприємної серйозної 
розмови. Клопоти про підвищення зарплати можуть 
виявитися марними. Можливо, вони навіть зіпсують 
стосунки з колегами. 

БЛИЗНЮКИ

Будете цілком здорові, якщо не брати до уваги 
загальний пригнічений стан і деяку нервозність. Щоб 
уникнути неприємностей, можливо, вам треба змінити 
манеру поведінки і ставлення до деяких знайомих. Ве-
ликий шанс знайти покровителя і спонсора.

ТЕРЕЗИ

Зайва зарозумілість та імпульсивність можуть при-
звести до необачного вчинку. Стосунки з коханою лю-
диною можуть опинитися під загрозою: хтось із вас двох 
прийме остаточне рішення про розставання. Буде боляче, 
але опануйте себе.

ВОДОЛІЙ

Закінчіть усі заплановані на цей період справи. Вирі-
шіть спірні питання з сусідами. Можливий приїзд несподі-
ваних гостей. На роботі можливі вигідні пропозиції та угоди. 
На вихідних виїжджайте на природу з друзями. Проведіть 
вільний час активно.

РАК

У вашому житті пануватиме мир і спокій, настрій 
і самопочуття будуть на висоті. Незважаючи на жодні 
випробування й перешкоди на вашому шляху до успіху, 
намагайтеся зберігати спокій, нові знайомства небажа-
ні. Приділіть більше уваги коханій людині.

СКОРПІОН

Лінощі та неуважність можуть звести нанівець усі 
ваші досягнення. Спроби зрозуміти ситуацію і розі-
братися в ній за допомоги аналізу виявляться марними. 
Ваші стосунки з колегами можуть зайти в глухий кут. Тож 
тримайте язика за зубами.

РИБИ

На початку тижня можна сміливо брати позики і 
робити грошові вклади під відсотки. Зірки нагадують, що 
час відвідати рідних. Вплив планет нейтральний: можна 
займатися своїм здоров’ям чи господарськими справами.

Гороскоп  на тиждень
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Версії оздоровчі

Здоров’я українців – 
ніщо, прибуток – усе

Про особливості вітчизняного 
харчового ринку розповів журналістам 
місцевих ЗМІ на черговому засіданні 
чернівецького прес-клубу реформ 
директор Київського Інституту 
споживчих експертиз Юрій ЧОР-
НОБРИВЕЦЬ. Він навів конкретні при-
клади вживання шкідливих добавок, 
що їх використовують у виробництві 
харчів окремі безвідповідальні фір-
ми. Так, зокрема, «згущенка», яку 
можна споживати без загрози для 
здоров’я, повинна вироблятися лише 
з коров’ячого цільного молока, цукру 
і молочного цукру. Коли ж до її складу 
входять молоко сухе знежирене, сиро-
ватка молочна суха, цукор, замінник 
молочного жиру (а це, як правило, 
пальмова олія) та Е-171, вживати та-
кий продукт не рекомендується. Бо він 
шкідливий. Адже Е-171 – це фарбник-
відбілювач, а точніше – діоксид титану, 
який є основним компонентом білил. А 
додають його до молока для того, щоби 
воно після розведення водою не става-
ло сірим, а зберігало насичений білий, 
себто «молочний» колір. У всьому світі 
діоксид титану використовується лише 
для виробництва лаків, фарб, паперу 
та пластмас. І тільки в Україні, Росії 
та ще кількох «третіх» країнах його 
легально (!!!) використовують у ви-
робництві харчів. 

Дуже негативно налаштований 
експерт і стосовно пальмової олії, яку 
в Україні широко використовують у 
виробництві цукерок, щоколаду та 
шоколадної пасти, локшини швидкого 
приготування та готового листкового 
тіста, чіпсів, крекерів тощо. Додавання 
пальмової олії до цих продуктів інколи 
сягає 95%! І це тоді, як, за словами п. 
Чорнобривця, в усьму світі її вживають 
переважно для змащення обладнання 
в металургійній промислововсті.

– Пальмова олія зашлаковує ор-
ганізм, – наголошує пан Юрій, – Вона 
нагадує пластилін, осідаючи липкою 
масою на стінках судин. То ж у люд-
ському організмі ця олія практично 
не засвоюється, зате виводиться з 
нього дуже повільно. Саме ці чинни-
ки призводять до ожиріння, а також 
серцево-судинних, онкологічних, 
гастроентерологічних, алергічних та 
інших захворювань.                  

Як уберегтися або 
Не їж масло, що 
розмазується 

Те, що здоров’я українців стало 
розмінною монетою для виробників 
харчів, нікого вже, мабуть, не дивує. 
Та на тлі такого сумного висновку 
виникає закономірне запитання: чи 
можна вберегтися від цієї навали ер-
зац-харчів? 

Експерт дає, зокрема, такі пора-
ди. Найперше, треба знайомитися з 

маркуванням продукту, яке подає 
виробник. І коли ви знаходите там ін-

декси Е з різними цифрами, відмовтеся 
від покупки, не ризикуйте. 

Щодо молочних продуктів п. Чор-
нобривець відкрив окремі секрети. 
Якщо, приміром, ви придбали сметану, 
то можете самі перевірити її якість. У 
холодильнику вона загусне, що в ній 
стоятиме ложка. Вийміть її і потри-

майте на столі, щоби сметана досягла 
кімнатної температури. Якщо після 
цього у продукті й далі стоятиме лож-
ка, то його краще не їсти, бо він пере-
повнений добавками. Не рекомендує 
також експерт їсти масло, яке після  
зберігання в холодильнику добре роз-
мащується на хлібові.     

Пальмова олія: 
за і проти 

Особливо ж від експерта перепало 
пальмовій олії. До речі, саме через неї 
розгорівся свого часу і сирний скандал 
між Україною та Росією. Остання зви-
нуватила наших виробників у фальси-
фікації, тобто обмані споживача.  Бо, 
за словами директора НДІ харчування 

РАМН Віктора Тутельяна, «саме з 
цим (фальсифікацією – ред.) була 
пов’язана заборона на ввезення сирів 
з України. Сир — молочний продукт. 
Нічого, крім коров’ячого чи овечого 
молока, в ньому не повинно бути. Ви-
няток — спеціальні сорти, наприклад з 
пліснявою. Якщо ж у сирі є рослинний 

жир, зокрема пальмове масло, то це 
вже не молочний, а молочно-рос-
линний продукт, про що має свідчити 
етикетка. Інакше споживач отримує не 
те, за що платить».  

Чому в сироварінні вико-
ристовують пальмову олію? 
Як стверджують спеціалісти, 
вона вирішує водночас дві про-
блеми: підвищує жирність про-
дукту і пришвидшує дозрівання 
сиру, знижуючи його собівар-
тість приблизно в 1,5 рази. 

За класичною технологією сир 
повинен визрівати сам, без додавання 
олій. Якщо виробник використовує 
технологічну новинку, то він повинен 
озвучити її та дати продукту нову на-
зву. Принаймні, так вважають в асоці-
ації кулінарів. Бо класифікація сирів 
по сортах залежить першочергово від 
якості молока, тому продукт з пальмо-
вою олією буде дешевшим.

Утім, якість продукту – це і його 
харчова безпека. Хоча дієтологи за-
певняють: пальмова олія не шкідлива. 

Більше того, в ній, за словами вже зга-
дуваного директора НДІ харчування   
Віктора Тутельяна дуже багато по-
ліненасичених жирів, які в дефіциті у 
багатьох людей.  Як засвідчує відомий 
російський експерт з масложирової 
продукції, завідувач кафедрою орга-
нічної та харчової хімії МГУ, академік 

РАЕН Юрій ТИРСІН, пальмова олія 
містить значну кількість бета-каротину 
і токоферолів — природних антиок-
сидантів, багатих на вітамін Е. В ній є 
також і токотрієноли, які можуть вико-
ристовуватися як профілактичний за-
сіб проти онкологічних захворювань. 
А нещодавні наукові дослідження 
вчених Каліфорнійського університету 
підтвердили, що токотрієноли відсутні 
в інших рослинних оліях. Крім того, 
пальмову олію отримують з рослин, 
генної модифікації яких просто не іс-
нує. Будова пальмової олії унікальна, 
що робить її подібною до грудного 
молока і дозволяє використовувати в 
дитячому харчуванні.

Юрій Тирсин порівняв пальмову 
олію з вершковим маслом. В олії немає 
холестерину, а в маслі його доволі ба-
гато. А ще є трансізомери — насичені 
жири, що входять до групи  небезпеч-
них для організму людини, бо підвищу-
ють ризик розвитку серцево-судинних 
недуг, діабету, деяких видів раку. У 
пальмовій олії насичених жирів у 1,5 
рази менше.

А лікар-дієтолог Олена Симоненко 
наводить приклад країн Півленно-
Східної Азії, зокрема, Малайзію та 
Індонезію, де пальмова олія так само 
популярна, як у нас соняшникова. 
При цьому тривалість життя і кількість 
населення в цьому регіоні невпинно 
зростає.

Так де ж істина? Можна чи не мож-
на споживати пальмову олію?

Для побутової хімії 
чи для харчів – ось 
у чому питання        

Експерти наголошують на одній 
важливій деталі: корисною є лише 
пальмова олія харчового призна-
чення. Технічна уп’ятеро дешевша 
й відрізняється від харчової кислот-
но-жировим складом. За рахунок 
низького рівня очищення в ній багато 
небезпечних окислених жирів. У Євро-
пі, приміром,  мило дозволяють виго-
товляти з пальмової олії з показником 
перекисного числа менше 2 міллімолей 
активного кисню на килограмм. А в нас 
досі дозволяється використовувати 
в харчовій промисловості пальмову 
олію з показником  перекисного числа 
до 10 міллімолей активного кисню на 
килограмм. Тобто те, чого в Європі не 
додали б навіть до мила, в нас дозво-
ляється класти в печиво та цукерки, 
вафлі, тістечка й торти, глазуровані 
сирки! Такі ось національні стандарти.

Чим небезпечне 
споживання такої олії? 

– Якщо олії не очищені відповід-
ним чином, вони окисляються, — по-
яснюють спеціалісти з державного 
підприємства «Буковинастандартме-
трологія». — Окислені олії здатні нако-
пичувати в організмі вільні радикали, 
що може спричинити мутацію клітин і 
призвести до розвитку онкологічних 
недуг. А ще в організмі може виник-
нути так званий оксидативний стрес, 
який порушує процеси травлення. 
Наслідок – холестеринові бляшки на 
стінках судин.

Експерти не сумніваються, що 
окремі вітчизняні виробники вико-
ристовують технічну пальмову олію в 
складі харчової продукції. Але довести 
справу до суду практично неможливо. 
До того ж установити наявність тех-
нічної олії в готовому продукті  після 
його змішування з іншими маслами 
надзвичайно складно. Принаймні, 
такого обладнання в Україні немає Та 
й прецедентів таких не було. 

І, на жаль, не існує нормативної 
бази, яка розмежовувала б харчові та 
технічні олії.   

Людмила ЧЕРЕДАРИК, 
Лідія КИРИЛЮК, «Версії» 

Версії

Стиглий кавун – легко!

• У стиглого кавуна шкірка завжди 
блискуча. Вона повинна бути такою 
щільною, щоб її не можна було проткнути 
нігтем.

• Стиглий «смугастик» пружинить 
під ударом. Якщо по ньому поплескати 
або постукати – чути не глухий, а чистий, 
дзвінкий звук. Щосили стисніть плід ру-
ками – у стиглої ягоди шкірка ледь чутно 
затріщить.

• Про достиглість кавуна скажуть 
також його смужки – яскраві й контрастні.

• Зверніть увагу на бік кавуна, яким 
він притискався до землі. «Залисина» 
має бути яскраво-жовтою або навіть з 
помаранчевим відтінком.

• Сухий хвостик – ознака стиглості.
• Понюхайте «смугастика», трохи 

шкрябавши шкірку. Якщо відчуваєте за-
пах свіжоскошеної трави, значить, кавун 
іще не дозрів.

• Старі, затягнуті тріщини показують, 
що плід тріснув у процесі дозрівання і за-
рубцювався ще на полі, а значить – без-
печний для вживання. Але коли в кавуна 
є свіжі «відкриті рани», купувати його не 
варто: у середині можуть міститися не-
безпечні мікроорганізми. В жодному разі 
не спокушайтеся розрізаним на половин-
ки плодом. Не купуйте кавун з вирізаною 
для дегустації пірамідкою.

• Зверніть увагу на «стать» ягоди. 
Якщо низ рівний або опуклий – перед 
вами «хлопчик», а якщо увігнутий – «ді-
вчинка». Кавуни «жіночої статі» вважа-
ються солодшими.

• Не купуйте занадто великі або, на-

впаки, занадто маленькі плоди.
• Жовті прожилки або м’якоть із не-

природним відливом (наприклад, фі-
олетовим) говорять про вміст нітратів. 
До речі, найбільше їх у шкірці, тож не 
обгризайте м’якоть аж до білої частини. 

… і диня теж!
• Диню, на відміну від кавуна, слід 

вибирати за запахом. Якщо відчуваєте від 
неї сильний, яскраво виражений приєм-
ний аромат –  у ваших руках стиглий плід.

• Відмовтеся від ягоди з тріщинами, і 
від половинок теж.

• Поплескайте обрану диню доло-
нею: звук має бути глухим.

• Іноді й у динь залишаються хвости-
ки, і вони теж повинні бути сухими.

• Подивіться на «носик» плоду, спро-
буйте злегка натиснути на нього паль-
цем. Якщо шкірка піддається, значить, 
диня дозріла на баштані, якщо ні – швид-
ше за все, її зірвали недостиглою. 

• Якщо вам удалося без особливих 
зусиль подряпати диньку і під шкіркою 
оголилася зеленувата м’якоть – гайда її 
купувати! 

• Найсолодші сорти – «Амал», «Кара-
мель», «Ананасова», «Медова».

Великі ягоди – 
велика користь

Диня
Виявляється, в дині вітаміну С не 

менше, ніж у цитрусових. До того ж, 

м’якоть плоду багата на вітаміни А, В1 і 
В2, РР, а також на калій, натрій, кальцій 
і залізо.

Диня – хороший «очищувач» ор-
ганізму. В ній багато грубої рослинної 
клітковини, тому цей плід – ідеальний 
засіб для очищення шлунково-кишко-
вого тракту. В дині міститься велика 
кількість фолієвої кислоти, яка відпові-
дає за утворення в організмі серотоніну 
– гормону, заспокійливого для нервової 
системи. Міститься у м’якоті і нікотинова 
кислота, яка підтримує роботу серце-
вого м’яза.

Диня має сечогінну й антитоксичну 
властивості, рекомендується при за-
хворюваннях печінки, сечокам’яної 
хвороби нирок і сечового міхура.

У складі дині є багато бета-кароти-
ну, який сприяє виробленню меланіну, 
що відповідає за засмагу.

Але будьте обережні, адже диня 
протипоказана діабетикам і людям із 
виразками. 

Диня погано засвоюється при трав-
ленні, тому слід дотримуватися кількох 
простих правил:

• не їжте диню перед сном;
• ця баштанна культура не поєд-

нується з жодними продуктами, навіть 
із фруктами, тому не їжте її на десерт 
після обіду;

• у день, коли ви їсте диню, виклю-
чіть з меню яйця й молоко.

Кавун
Кавун здавна вважався найкращим 

сечогінним засобом. Він сприяє виве-
денню солей і шлаків, очищує печінку, 
нирки і перешкоджає виникненню за-
стійних явищ у цих органах.

Ця ягода – джерело корисних речо-
вин: вітамінів С, В1, В2, заліза, калію, 
магнію, каротину, фолієвої кислоти, 
пантотенової кислоти. Це поєднання 
сприятливо впливає на травний процес. 
А завдяки високому вмісту заліза, кавун 
помічний при анемії.

Солодка м’якоть – найкраще дже-
рело клітковини для людського ор-
ганізму. Кавун навіть знижує рівень 
холестерину. Медики рекомендують 
вживати його людям зі слабкою серце-
во-судинною системою, а також тим, 
хто потерпає від гіпертонії, артриту, 
подагри, сечокам’яної хвороби.

Коли пальмова та кокосова олії зберігаються три-
валий час, то можуть перетворитися на іншу структуру 
– трансізомери (трансжири). А саме вони і є шкідливими, 
– повідомила «Версіям» Любов БРАТЕНКО, начальник 
лабораторії ДП «Буковинастандартметрологія»

Трансжири (трансізомери) - це всім нам знайомі 
маргарин і кулінарний жир. На початку минулого століт-
тя їхнє створення було оголошене порятунком людства 
від загрози недоїдання. Адже маргарин був недорогою і 
сповна смачною заміною вершковому маслу, а коштував 
значно дешевше. Отримують трансжири з рослинних 
олій у процесі гідрогенізації – особливої обробки воднем 
під тиском у присутності каталізаторів.Зігнуті молекули 
рослинної олії, які роблять її рідкою, але дуже схильною 
до швидкого окислення, перетворюються на прямі – і 
речовина стає твердою.

На маргарині виросло не одне покоління не дуже 
багатих людей, аж доки лікарі не придивилися до нього 
пильніше. З’ясувалося, що прямі молекули трансжирів 
роблять твердими і стінки наших клітин, які складають-
ся з жиру. А це погіршує їхню роботу, підвищує ризик 
серцево-судинних захворювань. З’ясувалося також, 
що трансжири збільшують кількість «поганого» холес-

терину, який осідає на стінках судин, знижують імунітет 
і навіть погіршують якість сперми у чоловіків. Сьогодні 
трансжири заборонені в Данії, Швейцарії та Австрії. 
Великий борець за здоров’я мер Нью-Йорка Майкл 
Блумберг заборонив його в своїй вотчині, а не менший 
борець, уже колишній губернатор Арні Шварценеггер, 
ввів заборону на нього в Каліфорнії, яка зберігається й 
досі. Закликає до того ж усі країни і Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я (ВООЗ).

Щоправда, довкола проблеми трансжирів наукові 
дебати точаться й досі. Деякі науковці вважають, що 
нічого особливо страшного в них не немає: оскільки у 
нас від природи немає ферментів, які могли б розще-
плювати тверді молекули змінених масел, вони просто 
виводяться з організму – і все. Інші доводять, що все на-
впаки: шкідливі молекули зв’язують корисні ферменти, 
які мали би розщеплювати корисні рослинні олії...

А нам з вами від гріха подалі краще все ж споживати 
традиційні рослинні олії та вершкове масло – в розумних 
межах.  А на етикетках готових харчів (випічки, печива, 
чіпсів, кондитерських виробів, напівфабрикатів тощо) 
уважно читати, чи не містяться в них гідрогенізовані, 
тобто, небезпечні, трансжири.

Трансізомери (трансжири) – вороги здоров’я

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 № 12, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 58а, є власністю боржника згідно свідоцтва про право власності на квартиру, виданого 15.04.2002 

року виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед іпотекодержателем фізичною особою. Квартира двокімнатна, загальною 
площею 42,9 кв.м., житловою площею 26,5 кв.м, розташована на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Матеріал стін – цегла. Процент зносу відповідає значенню – технічний 
стан квартири задовільний. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 223 475,20грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 11 173,76 
грн. без ПДВ. 

Лот № 3. Житловий будинок та земельна ділянка загальною площею 0,10 га, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. Ясенева, 11, є власністю боржника згідно Свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 591222 виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 17.11.2006 року, Державного акту на право власності на земельну 
ділянку виданого Чернівецьким міським управлінням земельних ресурсів 16.08.2006 року на підставі рішення 2 сесії V скликання Чернівецької міської ради № 20 від 25.05.2006 року та 
реалізується в рахунок погашення заборгованості перед АКІБ «Укрсиббанк». Житловий будинок (літ. А), семикімнатний, матеріал стін – цегла, загальною площею 527,80 кв.м, житловою 
площею 159,10 кв.м., складається із підвалу, 1-го поверху, 2-го поверху та мансарди: підвал площею 145,10 кв.м., 1-й поверх: веранда – 12,80 кв.м.; передпокій – 26,10 кв.м.; гараж 
– 74,50 кв.м.; сход. кліт. - 4,0 кв.м.; кімната – 20,0 кв.м.; кладова – 1,40 кв.м.; сход. кліт. - 9,80 кв.м. (всього по 1-му поверху 148,60 кв.м.); 2-й перех: сход. кліт. - 13,90 кв.м.; ванна – 
5,40 кв.м.; кімната – 17,40 кв.м.; кімната – 32,70 кв.м.; кімната – 21,20 кв.м.; столова – 18,50 кв.м.; кухня 14,60 кв.м.; ванна 5,60 кв.м.; тераса – 3,90 кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон 
– 0,90 кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон – 1,50 кв.м. (всього по 2 – му поверху 138,30 кв.м.); мансарда: сход. кліт. – 7,50 кв.м.; кімната – 17,40 кв.м.; кімната – 23,0 
кв.м.; коридор – 3,0 кв.м.; кімната – 27,40 кв.м.; кухня 10,10 кв.м.; ванна – 4,60 кв.м. Знос (згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.11.2006 року) – 5%. Поруч 
з будинком розміщена криниця (літ. І) – з/бетон. кільця. Технічний стан земельних поліпшень хар-ться як добрий з використанням високоякісного євро оздоблення. Навколо будинку 
наявне якісне оздоблення тротуарною плиткою. Земельна ділянка з цільовим призначенням для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий 
номер - 7310136300:20:002:0096. Ділянка з рівним рельєфом, забезпечена автономними мережами каналізації (вигрібна яма), водопроводу (криниця), газопостачання. Відомості щодо 
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 712 256,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 85 612,80 грн. без ПДВ.

Лот № 4. Незавершена будівництвом будівля гуртожитку (адмінбудівля літ. Т), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 30 – «А», є власністю ТОВ «Абсолют безпека» 
згідно Договору купівлі – продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу 26.06.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2181 
та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Незавершена будівництвом будівля двоповерхова з підвалом, матеріал стін – цегла, загальною 
площею 1 124,60 кв.м, забудови орієнтовно 2-ї половини 1980-х років. Технічний стан наявних конструкти вів характеризується як задовільний. Станом на серпень 2007 року відсоток 
готовності складав 79 %. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт незавершеного будівництва, площею 0,1432 га, станом на серпень 2007 року перебувала в оренді у боржника згідно 
договору оренди землі від 18.07.2007 року. Цільове призначення земельної ділянки – для виробничих потреб та обслуговування будівлі. Кадастровий номер: 7310136600:32:004:0019. 
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 082 199,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 54 109,95 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лотам №1, № 3 та № 4 призначені на 03.09.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 
03.09.2012 року о 10:00 год.

Лот № 5. Земельна ділянка площею 0,0786 га, кадастровий номер 7324586500:03:005:0408, цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських споруд, що знаходиться за адресою: с. Заволока, Сторожинецького району, Чернівецької області є власністю боржника згідно державного акту на право власності на земельну 
ділянку, виданого Михальчанською сільською радою Сторожинецького району Чернівецької області від 04.03.2209 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ 
«Ощадбанк». Земельна ділянка прямокутної форми, незабудована, з незначним ухилом. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Стартова (початкова) ціна – 106 046,10 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 302,31 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лоту №5 призначені на 03.09.2012 року о 15:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий термін реєстрації: 
03.09.2012 року об 14:00 год.

Лот № 6. Земельна ділянка загальною площею 0,12 га, що розташована в с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецька область, зареєстрована за фізичною особою згідно Державного 
акту на право власності на земельну ділянку виданого відділом земельних ресурсів у Глибоцькому районі 15.04.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед 
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». Цільове призначення ділянки – для іншої комерційної діяльності, кадастровий номер земельної ділянки 7321082700:01:002:0144, незабудована. Фізичні 
характеристики наближені до незадовільних, оскільки поблизу ділянки розташована високовольтна ліня та є можливість зсуву. Неподалік пролягають мережі електропостачання, газу, 
водопроводу та каналізації. Стартова (початкова) ціна – 94 406,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 4 720,30 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лоту № 6 призначені на 05.09.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2-А. Кінцевий термін реєстрації: 
05.09.2012 року о 10:00 год.

Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок 
№ 26007202346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники 
стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 
до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно 
подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 
2А  (у тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, 
здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету 
іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів. Остаточна плата за майно здійснюється 
протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної 
виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

«Згущенка» на прилавках буковинських магазинів з 
білилами, кондитерка з пальмовою олією – переважно 
технічною, а сметана та сир не містить молока, – 
стверджує експерт. – Натомість законодавець на 
все закриває очі. Більше того, від серпня цього року 
висновками санітарно-епідеміологічної експертизи, 
які раніше видавало Мінздоров’я, будуть опікуватися 
ветеринарна служба і державна сільськогосподарська 
інспекція. Одне слово, найближчим часом будьмо дуже 
обережні та обачні щодо вибору продуктів харчування.  

P.S. Якщо на упаковці продукту написано «гідрований», «гідрогенізований» або «частково гідрогенізо-
ваний», можна сміливо передбачити, що там присутній шкідливий жир. Будьте обачні!

Першотравневий відділ державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції повідомляє гр. Телегуза Івана Олександровича  зареєстрованого за адресою: 
м.Чернівці, вул. Руська буд.287-А кв.16, фактичне місце проживання невідоме, що в ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження про стягнення боргу з Боржника 
Телегуза Івана Олександровича на користь Стягувача Гаращука Андрія Борисовича та інших стягувачів, державним виконавцем визначено вартість арештованого майна Боржника. 

Відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб’єктом  оціночної діяльності Товарницькою Н.Д. 25.07.2012 року, вартість нежитлових приміщень ( авто майстерні з мийкою) 
№2 загальною площею 432,90 м2, що складає 25/100 будівлі літ.Ж та будівлі літ.Є за адресою: м.Чернівці, вул.Миргородська, 12-А складає - 1 363 753 грн.без ПДВ.

Одночасно звертаємо увагу, що Ви, Боржник, Телегуз І.О. маєте право на заперечення визначення вартості арештованого майна протягом 10 днів з моменту опублікування  
повідомлення.
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…ЯК МИ ВИКЛИКАЛИ ДОЩ

Із борщівника виготовляють му-
зичний інструмент дощовицю або до-
щівник. Судячи з усього, він належить 
до групи ударно-шумових. А шум від 
нього, до речі, приємний, лагідний, 
заспокійливий.  З’являється ж він за-
вдяки тихому стукоту крихітних камін-
чиків, піску чи зернят, які сиплються 
на стінки інструменту, створюючи 
дивну мелодію, що нагадує шум дощу, 
вітру, хвиль моря… 

Керамічний відступ 
Цього року під 

час Петрівського 
ярмарку на Мис-
тецькому узвозі 
– площі Турецької 
криниці – багато 
чернівчан звер-

нули увагу на кераміку майстра з 
Івано-Франківська Ростислава Се-
манюка. Невеличкі обереги, різні за 
розмірами, візерунками, відповідно, 
мали різне призначення.  А про се-
крети їхнього виготовлення можна 

було дізнатися, ви-
бираючи сувенір, 
у самого майстра. 
Кераміка ж карпат-
ського краю збері-
гає своєрідність і 
особливу самобут-

ність. Адже самі гончарі твердять, 
що слово «гончар» походить від  слів 
«горно» і «чарування». Виходить, що 
гончар — той майстер, який горно ча-
рує. Ростислав Семанюк пояснив мені 
сюжети свого розпису, на які мають 
певний вплив 
трипільські гон-
чарні вироби та 
орнаменти. Цьо-
го разу я вибра-
ла собі оберіг із 
козою, а в якості 
бонусу за необмежену кількість за-
питань отримала ще один невеличкий 
оберіг з теракоти. Ростислав порадив 
мені тримати його в гаманці. Аби гроші 
водилися.

Дощик, потічок 
чи джерельце

Та, звичайно, найбільше здиву-
вання й захоплення виникають від 
музичних  виробів Ростислава: він 
виготовляє різного розміру дощовиці. 

Ростислав обережно покрутив 
одну – і з неї почулися звуки, схожі на 
дощ,  дзюрчання потічка чи джерель-
ця або ж переливання води. Цікаво й 
навіть трохи містично. Цього разу я 
купила дві дощовиці: одну – для  друзів 
з Києва. Адже це дуже старовинний ін-
струмент. Жителі Карпат виготовляли 
його з давніх давен. Ним користува-
лися і, я певна цього, користуються й 
донині, карпатські мольфари.

Музичний інструмент 
шамана

Утім, уперше я побачила дивовиж-
ний музичний інструмент, який співає 
голосом дощу, дуже далеко від Карпат. 

Це було далекого вже 1999 року в Пу-
ерто-Ріко. За шалені на той час гроші 
($35) я придбала в американського 
індіанця сувенір – magiс rain stick, 
магічний рейнстік. Там його називають 
ще «деревом дощу», «дощовою пали-
цею» та навіть «дощовою флейтою». 
Саме для того, щоби прикликати дощ, 
шамани-індіанці, які живуть у Корди-
льєрах, і використовують його.

Спорідненість культур

Кордильєри та Карпати – гори, 
розташовані за десятки тисяч кіломе-
трів одні від одних. Але, мабуть, умови 
життя горян народжують подібність в  
одягу, подібну чимось культуру. 

Місцеві майстри-індіанці, як і в 
давнину, роблять rain stick із сушеного 
кактуса, за спіраллю стовбура втика-
ють у нього кактусові голки, засипають 
у середину насіння того ж кактуса чи 
піщану гальку з Атлантичного океану. 

В моєму рейнстіку засипана саме 
атлантична галька. При коливанні 
рейнстіка піщані крихти падають  стов-
буром униз, зачіпаючи перетинки й 
стінки та створюючи при цьому звуки, 
які нагадують дощ, шум хвиль океану, 
шум листя, яким «грається» вітер. Три-
валість і тон звуку залежать від розміру 
стовбура, кількості перешкод, піску 
або зернят. Напевно, впливає й якість 
зернят, твердість їхньої поверхні.

А  жителі Карпат виготовляли 
в давнину «дощову флейту» з бор-
щівника. І Ростислав Семанюк  може 
розповісти багато цікавого про цей 
інструмент.

Прикметно, що ми з Ростиславом, 
спробувавши на пару  мій заокеан-
ський rain stick і дві карпатські дощо-
виці, таки прикликали довгоочікува-
ний дощ до Чернівців: того спекотного 
дня, 15 липня,  він ішов двічі. 

15 липня 2012 рік, Петрівський 
ярмарок, випробовування дощо-
виць.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

Довідка: 
Борщівник (Heracleum) — рід дво- і багаторічних трав’янистих рослин 

родини зонтичних. У народі ще кажуть «борщовик».
У борщівника дуже потужний вигляд, тому ботаніки і дали йому назву 

– гераклеум (Heracleum). Його стебла високі та порожнисті, листки великі 
пірчасто-розсічені.

Відомі близько 70 видів борщовика,  в Україні росте 5 видів. Серед них 
є й отруйні.

або Містична перкусія Карпат і Кордильєр

ЧЕРНІВЕЦЬКИХ «МАЙДАНСЕРІВ» ДО НАСТУПНОГО СЕЗОНУ 
ЗНОВУ ГОТУЮТЬ ТОНЯ І ДЕНИС ХРИСТЮКИ

Сімейна пара хореографів Тоні й 
Дениса Христюків, які в минулому се-
зоні проекту «МАЙDАН’S» відстоювали 
честь Чернівців (з їхньою допомогою 
чернівецькі танцюристи дійшли до 
півфіналу), у третьому сезоні проекту 
залишаються вірними чернівецькій 
команді. Тоня й Денис народили-
ся в Києві, але після другого сезону 
«МАЙDАН’S» Чернівці стали для пари 

другим рідним містом. Тому в хорео-
графів навіть не виникало думки взяти 
під свою опіку іншу команду.

– Ми з Денисом уже звикли до ва-

шого міста. Після другого «Майданс» 
у нас з’явилося тут багато друзів, ми 
й далі спілкувалися з нашими танцю-
ристами, тож зраділи новій зустрічі з 

хлопцями, – розповідає Тоня. – Місто 
теж зустріло нас дуже тепло. Всі раді-
ли, що ми знову приїхали до них, що не 
зрадили команді. Тепер щоразу після 

репетицій ходимо в гості до наших 
чернівецьких друзів.

У танцювальних постановках 
Христюки обіцяють не зраджувати 
собі і дарувати телеглядачам не тільки 
запальні, а й змістовні танці. А в успі-
хові можна не сумніватися. По-перше, 
за рік рівень танцювальної підготовки 
чернівецьких «майдансерів» помітно 
зріс. А по-друге, тепер підготовка до 
виступів відбувається ще ефективні-
ше: Денис і Тоня поділили між собою 
обов’язки в репетиційній залі й кожний 
відпрацьовує з танцюристами свою 
частину постановки.

– Тепер нам з Денисом легше й 
простіше працювати, бо ми поділили 
обов’язки: він ставить хореографію, а 
я – відпрацьовую з хлопцями малюнок 
танцю, – пояснює Тоня. – Тобто, ми 
одне одному не заважаємо, а навпа-
ки – допомагаємо. Денис знає свою 
роботу, а я – свою.

То що ж, сподіватимемося, що 
команда Чернівців на чолі з Денисом 
і Тонею Христюками своїми щирими, 
змістовними постановками зможуть 
завоювати не тільки серця телегля-
дачів, а й прихильність суворого журі. 

Наталя КУХТА, «Версії»

18 серпня «МАЙDАН’S» 
збере танцюристів з 
усієї України на Майдані 
Незалежності, а телеглядачів 
– біля екранів телевізорів. 
Цього дня на телеканалі 
«Інтер» стартує третій сезон 
грандіозного танцювального 
шоу. Наразі команди 12 міст 
відпрацьовують кожний, 
щонайменший рух, щоби 
гідно представити свій регіон 
на масштабному проекті.

Ростислав Семанюк із магічним 
музичним дощівником

Рейнстік з Пуерто-Ріко ( справа) 
і дощовиця з Карпат (у центрі).


