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Чорниця на Буковині зникає:

2 ñòîð.

ТЕХОГЛЯД?

ХАЙ ЖИВЕ ТЕХКОНТРОЛЬ!

10 ñòîð.

П РО ЗДОРОВ’Я ДБАЮТЬ

ЗДЕБІЛЬШОГО ПЕНСІОНЕРИ

12 ñòîð.

Чернівчани добре знають Театральну площу. Але
такою її збудували не так вже й давно. Ще років 120 тому
це була околиця міста, а далі – ліси. Обов’язком міського
судді було збирати мисливців і відганяти від міста хижих
звірів. Не змінилося ще й два покоління людей, а вже й
сліду немає від диких лісів та звірів... Подібне, боюся,
чекає і на «афини»…

ОДНОКЛАСНИКИ. UA Чи скуштують наші

І ТРОХИ ПРО ІДЕОЛОГІЮ
МИХАЙЛІШИНА

2 СТОР.

нащадки «афини»?
Журналісти дадуть
оцінку діям місцевої
влади

Інцидент стався під час останньої сесії міської
ради 28 липня, на якій розглядалися земельні питання. Депутати міськради намагалися видалити
із залу вільного журналіста-телеоператора Івана
Мітріка та забрати у нього відзняту касету. Це і
спровокувало відкритий лист–звернення до голови правління Чернівецької обласної організації
Національної спілки журналістів України Георгія
Терона від журналістів краю. Останні вимагають
надання розголосу неприємній ситуації з метою
превентивності подібних фактів та запобіганню
наступу на свободу слова.
Георгій Терон, який вчора отримав відкритого
листа-звернення, сказав, що професійна спілка
журналістів проведе тематичний круглий стіл,
як того і вимагають журналісти. На ньому буде
вироблена спільна позиція щодо дій журналістів
із висвітлення діяльності органів місцевої влади
та самоврядування на засадах відкритості, неупередженості та об’єктивності.

Вл. інф.

Теологи, хіміки та інженери – не в моді
або Про тенденції вступу до вишів

Тенденція вступу до вищих навчальних закладів Буковини порівняно з минулим роком майже не зазнала змін. У ЧНУ
лідирують за популярністю економічний
(понад 2300 заяв), історичний (2125) та
географічний (2065) факультети. Крім
того, абітурієнти охоче подавали заяви
на факультети педагогіки, психології і соціальної роботи, юридичний та іноземних
мов. Останні позиції у рейтингу посіли
філософсько-теологічний факультет та
факультети природничих наук. Особливо
хімічний.
Загалом до приймальної комісії ЧНУ
було подано близько 17 тисяч заяв, що

майже дорівнює минулорічній кількості.
В БДМУ станом на 30 липня було зафіксовано 3575 заяв, що на тисячу перевищує
кількість 2010 року. Найпопулярнішими
ж спеціальностями стали фармація, лікувальна справа, педіатрія та стоматологія.
Найменше заяв було подано на спеціальність «клінічна фармація». В ЧТЕІ КНТЕУ,
як і в минулі роки, популярністю користуються менеджмент, фінанси і кредит та
туризм. Найменше заяв нарахувала приймальна комісія на дисципліну «харчові
технології та інженерія».
Цьогорічним нововведенням стало
запровадження електронного подання
заяв на вступ. Абітурієнти, які не мали
пільг та бажали вступити на денну форму
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр», мали можливість надіслати
документ про освіту та сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти зі
своїми результатами на e-mail.

Альона РУДНИЦЬКА, «Версії».
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Від міщанства до
гламуру, від слоників
до стразів Сваровські
Споживацтво – явище дуже агресивне. Тож хто кого:
воно нас знищить чи ми – його? Я схиляюсь до першого. Бо
всі ми, без винятку, – споживачі, а життя людини – це низка
покупок. Так, принаймні, стверджують профі з цього питання.
Спочатку ми купуємо кваліфікованого акушер-гінеколога для
дружини та новонародженого, потім – путівки до дитсадка
та престижної гімназії, відтак – до вишу. А ще – машину,
квартиру, дачу, дружину/чоловіка, посаду і – речі, речі, речі.
Кожного разу новіші, дорожчі, престижніші. Таким є життєвий
шлях сучасної людини – у цьому вас і весь оточуючий світ
не без успіху переконують спеціалісти з брендінгу. Хоча
інтелектуали, які серед них зустрічаються доволі часто, самі
з огидою беруть до рук глянцеві журнали. Та попри це вважають їх вершиною мистецтва. Того мистецтва, яке зомбує
та перепрограмовує людей на потрібне не їм, а тому, хто на
цьому заробляє мільйони та мільярди.
Саме тому споживацтво поглинуло сучасний світ, вважає
Володимир КОВАЛЬОВ, доцент кафедри психології
педагогічного факультету ЧНУ, який започаткував такий
цікавий напрямок у психології як провінціалізм. Але про хибну
ідеологію споживацтва сьогодні говорять не досить часто. І
Володимир Іванович вирішив поправити ситуацію, зібравши
у кав’ярні «Української книги» за своєрідним круглим столом
тих, кому ця тема не байдужа і хто усвідомлює, що аналогом
піднесено-звабливого слова гламур є банальне міщанство.
І доки чернівецька інтелігенція не вимерла як мамонти,
п. Ковальов збирається проводити її зустрічі. Бо в черзі на
зникнення вона вже, на жаль, стоїть. Не дарма ж елітою держави вже визнають успішних дилерів і комерсантів, клоунів
шоу-бізнесу та спекулянтів, а зовсім не тих, хто насправді
заслуговує такої назви. Про це, до речі, теж говорилося за
горнятком кави. Але, як на мене, дискусія закінчилася сумно,
бо безрезультатно. Інтелігенція, як мені бачиться, програє
цю війну. І на людство чекає попереду лише хаос. Адже воно
не відмовиться від машин і комп’ютерів. І до печер ніхто не
повернеться. Некомфортно там: темно, якщо без електрики,
холодно та волого, коли без опалення. Але призупинити
регресивний процес споживацтва нам усім ще під силу.
Треба тільки трохи розкинути мізками й зрозуміти, нарешті,
що технократичне суспільство, якщо воно не обмежить свої
нездорові апетити, приречене…

Людмила ЧЕРЕДАРИК

09584

Вулицями Чернівців бігатимуть… коні

Чернівецький міськвиконком запроваджує в історичній частині міста культурнопізнавальний туристичний маршрут на бричках
Соборна площа – вул.І.Франка – Центральна площа
– вул. Університетська – вул. Хотинських комсомольців
– вул. М.Коцюбинського – вул. Університетська - вул. Лесі
Українки – вул. Ф.Шіллера – вул. Й.Гете - вул. М.Лисенка
– Театральна площа – вул. І.Котляревського – вул. А.Міцкевича – вул. І.Франка – Соборна площа. Залишилася
лише дрібничка: швиденько провести конкурс «на визначення суб’єкта господарювання – перевізника з надання
послуг гужовим транспортним засобом» і – вуаля, ласкаво
просимо до чернівецької брички! От тільки, схоже, проїзд у
такому транспортному засобі, не зважаючи на помірні ціни
на сіно, будуть дорожчим, аніж, приміром, у тролейбусі чи
в маршрутці.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Техогляд помер? Нехай живе техконтроль!
Для більшості українських автолюбителів уже скасовано обов’язковий
техогляд автомобілів. Отож, відомий
усім термін – державний технічний огляд
– зникає з ужитку. Натомість з’являється
– державний технічний контроль.
Таким чином побоювання учасників
руху, які долають дорожні кілометри пішки,
марні: кількість аварій на шляхах не зросте,
бо контроль залишився. Тільки назвали його
по-іншому. Суті явища це не міняє. Хіба що
відтепер автоаматори самі відповідатимуть
за свою безпеку.
За словами першого державтоінспектора відділу ДАТІ УДАІ УМВС України у
Чернівецькій області Романа ВИННИЧУКА, обов’язковому технічному контролю
не підлягають: легкові автомобілі усіх типів,
марок і моделей, причепи (напівпричепи) до
них, мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші
прирівняні до них транспортні засоби, незалежновідстрокуексплуатації.Натомістьлегкові
авто, що використовуються для перевезення
пасажирів або вантажів з метою отримання

прибутку, вантажні автомобілі незалежно від
форми власності вантажопідйомністю до 3,5
тонн, причепи до них із строком експлуатації до
двох років, тобто всі вантажні малотоножні автомобілі (для прикладу «Фольксваген Кадді»),
яким більше 2 років, не залежно від того чи в
приватній вони власності чи використовуються
зметоюотриманняприбутку,будутьпроходити
державний технічний контроль.
Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:
системи гальмового і рульового керування,
зовнішніх світлових приладів, пневматичних
шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших
елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища.
Щодо порядку проведення обов’язкового
технічного контролю та обсягів перевірки
технічного стану транспортних засобів, то
вони ще не до кінця відомі, оскільки Кабінет
Міністрів України їх ще не все затвердив, кажуть

у відомстві.
Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю залишається незмінною. Тобто для легкових автомобілів – це
кожні два роки, для вантажних автомобілів
– щороку, для автобусів та спеціалізованих
транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, двічі на рік.
Бланк протоколу перевірки технічного
стану транспортного засобу є документом
суворого обліку. Технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану
транспортного засобу затверджує Кабінет
Міністрів України.
Щодо страхових компаній, то, за словами
заступника директора Чернівецької обласної дирекції НАСК «Оранта» Михайла
МОТКА, страхування для приватних легкових
автомобілів буде надаватися без протоколу перевірки технічного контролю, а для автомобілів
на зразок таксі (які отримують прибуток із перевезень) страхові компанії обов’язково будуть
вимагати протокол технічного контролю.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

владі на замітку

Чорниця на Буковині зникає:

Чи скуштують наші нащадки «афини»?
У темному-темному лісі, за темними пеньками, на
болотах і в чагарниках росте… чорна ягода. І назва
їй – чорниця. Росла б вона і далі, якби не знайшлися
ті, хто вирішив підзаробити. Ті, хто ніяк не можуть
усвідомити, що природні ресурси не вічні, і запаси їхні
зникають.
Чорниця – це не тільки смакота,
але й велика користь. Про лікувальні
властивості цієї рослини годі й говорити. Дякуючи вмісту вітаміну А,
вона незамінна при лікуванні зору.
Бо не лише допомагає позбутися
втоми очей, але й загострює зір.
Нині на Буковині сезон чорниць,
або «афин», – як їх називають місцеві
жителі. Ціна «кусається» і з кожним
роком збільшується. Але хто має
можливість, повинен не тільки їсти
цю ягоду досхочу, але й заготовляти
на зиму. Ягоди сушать, із них варять
джем чи варення. А чи смакували ви
чорничний лікер? Вишуканий смак,
тонкий специфічний аромат…
Наукова й народна медицина

дуже поважають цю рослину. Сирі
ягоди поліпшують загальний обмін
речовин. Ліки з чорниці використовують як сечогінний, протидіабетичний та в’яжучий засоби. Вони
незамінні для лікування лейкозу й
малокрів’я.
У нашому регіоні чорниця росте
тільки у горах, та й то не всюди. Ті,
хто пішки мандрують Карпатами,
стурбовані станом «чорничників».
Враховуючи це, члени громадської
екологічної організації хімічного
факультету Чернівецького національного університету «АкваБук» здійснили акцію, яку назвали
«Чорниця». Вони обстежили ринки
Чернівців, де продають чорницю, і

забили на сполох: чимало заготівельників продають не тільки ягоди, а й самі рослини, по хижацьки
вириваючи їх разом із корінням.
На ринку «Верхньому» (вул.
Червоноармійська) студенти-аквабуківці побачили особливо багато
продавців чорниць. Із однією з них
– із селища Сергії Путильського
району – поспілкувалися. Найперше поцікавилися, чому вириває
рослини з корінням. На це молода
жінка досить нахабно відповіла, що
на полонині «афин» дуже багато і
це їм, мовляв, не зашкодить. Моїх
вихованців, а я саме викладаю на
хімічному факультеті, вразила не
стільки грубість продавчині, як
абсолютна відсутність екологічної
просвіти і виховання у тій школі,
де вона навчалась. Адже за такого
хижацького ставлення до природних багатств, вони досить скоро
щезнуть. І наступне покоління
буде тільки в книжках читати про
«афинники», які колись килимом
вкривали Карпати. Ще 35 років
тому на околиці села Виженка, що у

Вижницькому районі, люди збирали
чорницю. Тепер її там немає. А у
с. Шепіт Долішній того ж району в
горах чути гуркіт від потужних машин, які вивозять деревину. Одне
слово, ліс зникає, а разом з ним – і
«афинники».
Так, чорниця – лікарська рослина і тому її треба заготовляти.
Але не такими варварськими способами, як це роблять чимало
місцевих заготівельників: вони
серпами нарізають мішки рослин.
Стовбур чорниці досить твердий і
за такої заготівлі частина коріння
висмикується з ґрунту, а залишки
рослин гинуть. Навіть зрізування
рослин ножем часто-густо шкодить
корінню. Найкраще для цього застосовувати ножиці.
Ми звикли, що у нашій області
проводять екологічні акції «Первоцвіт», «Ялинка», мета яких зупинити знищення весняних первоцвітів
і самовільну заготівлю новорічних
ялинок. На часі – запровадити акцію «Чорниця», бо інакше унікальні природні «афинники» Карпат

зникнуть. Громадська екологічна
організація «АкваБук» ЧНУ започаткувала цю роботу. Закликаємо
небайдужих долучитися до цієї
справи. Телефон для контактів:
067-49-93-273.
І, насамкінець, прошу вважати
цю публікацію запитом до голови
сільської ради села Сергії, Путильського району. Прошу його повідомити мені, голові Громадської ради
при державному управлінні охорони
навколишнього природнього середовища у Чернівецькій області,
прізвище заготівельниці чорниць,
яка зображена на знімку. Звертаюся
також до посадової особи Путильського району – екологічного інспектора.
Хотілося б отримати інформацію про
заходи, які можуть запобігти знищенню чорничників у Карпатах.

Ярема ТЕВТУЛЬ, професор, голова
Громадської ради при
державному управлінні охорони
навколишнього
природного середовища у
Чернівецькій області,
голова ради ГЕО «АкваБук»
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«Фронтовики» проти земельного «дерибану»

ЦИФРИ ТИЖНЯ:
13,6

– Чинна міська влада та депутатський корпус
намагаються протягнути у сесійній залі незаконні
земельні рішення щодо виділення земельних ділянок
собі і своїм ближнім, – заявив, коментуючи останню
сесію у міськраді Олексій КАСПРУК, керівник фракції
«Фронту Змін» під час прес-конференції.
– Останню сесію у міській раді
я би назвав «дерибанною», на ній
неодноразово було порушено чинне законодавство… Хто був у сесійному залі, міг почути цей опус,
який сказав начальник юридичного
управління Олександр Шиба, що «в
принципі ми приймаємо це рішення
з порушенням законодавства, але
трішечки…» Так, за клопотанням
депутата Дмитра Сірмана депутату
Юрію Ткачуку було надано 15 соток
в Садгорі, в дуже гарному місці, під

будівництво. Орієнтовна оціночна
вартість цієї ділянки – десь 150-200
тисяч гривень. Вона була вилучена
з переліку земельних ділянок, які
мали б виставлятися на земельний
аукціон. Думаю, це був або розрахунок з депутатом за голосування, або
ж на прикладі Ткачука спробували,
чи пройде таке нахабне загарбання
землі, – зазначив п. Каспрук.
Він стверджує, що депутати намагалися також додатково виділити
дві земельні ділянки загальною

площею 2,5 га двом садівничим
товариствам.
– І це не зважаючи на те, що
є рішення виконавчого комітету
минулого року, яким заборонено додатково виділяти садовим
товариствам землю, яка за генеральним планом переходить

у житлову зону. Тобто, це була
класична схема отримання землі
під забудову без черги, аукціонів,
конкурсів. Проте ще до сесії ми
обурилися таким рішенням, тому
на виконкомі за два дні до сесії
воно було терміново зняте…

Євросоюз поділився
із заставнівськими
лікарями досвідом
та лапароскопом

3

млн. грн
склав обсяг робіт з капітального
ремонту та реконструкції житлового
фонду житлово-комунального господарства області у 2010 році.
За ці кошти відремонтували та
реконструювали 3 котельні, замінили один котел, а ще 5 – капітально
відремонтували. Замінено 7,33 км
водопровідних, 2,65 км каналізаційних, 4,2 км теплових мереж, 32
штуки запірної арматури, а також
виконано капітальний та середній
ремонт 20 тролейбусів та 7 км контактної мережі.
Для зменшення ресурсоспоживання станом на 1 січня цього року
встановлено 935 побудинкових
лічильників холодної води та 159
побудинкових лічильників теплової
енергії.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Руслан Гунчак
залишається в «Буковині»

Принаймні, ще на рік

Кращий бомбардир першості України (перша ліга ) 2010/2011
Руслан Гунчак підписав контракт із ФСК «Буковина» ще на один
рік. У чернівецькій команді він виступатиме під звичним для себе
35-им номером.
Дворічний контракт з клубом підписав також головний тренер
Вадим Заяц.
– Майбутнє «Буковини» ми повязуємо саме з Вадимом Григоровичем. Віримо у те, що він виправдає наші сподівання, – зазначив
генеральний директор ФСК «Буковина» Микола КЛИМ.
Нагадаємо, що під орудою Вадима Зайця чернівецька «Буковина» здобула путівку до першої ліги. Дебют у першому дивізіоні для
нашої команди завершився 7-им місцем.

На базі Заставнівської
центральної районної
лікарні розпочато річний
проект «Використання
провідного медичного
досвіду – основа
покращення якості
медичних послуг у регіоні».

Вигукуючи «Юля-Юля!» та «Майдан!»
Представники опозиційних сил
Буковини під стінами Чернівецької
ОДА мітингували проти політичних
репресій

Любомир ШЕВЧУК у
чернівецькому прес-клубі
під час презентації проекту
– Завдячуючи цьому проекту, ми, перш
за все, отримали можливість запровадити
в районній лікарні сучасні малоінвазивні
методи хірургічного лікування, – каже
Любомир ШЕВЧУК, заступник головного лікаря Заставнівської ЦРЛ. – Його
переваги в тому, що вони менш травматичні, тобто, під час операції робляться лише
маленькі розрізи, через які вводяться
зонди, і за допомогою лапараскопічної
техніки здійснюється хірургічне втручання. Тривалість операції зменшується
до 20-30 хвилин і, відповідно, тривалість
наркозу також. Стають меншими ризики
виникнення різних ускладнень, значно
скорочуються реабілітаційні терміни.
Неабиякою перевагою також є значне
здешевлення лікування…
Проект реалізується в межах спільної
операційної програми Румунія-УкраїнаМолдова разом з Сіретською міською
радою (м. Сірет, Румунія) та в партнерстві
з Буковинською Агенцією Регіонального
Розвитку. Отож, заставнівські лікарі не
тільки отримають сучасне обладнання, а й
ще матимуть чудову нагоду обмінятися досвідом зі своїми румунськими колегами.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Під прапорами ВО «Батьківщина», «Фронту змін»,
ВО «Свобода», «Народної Самооборони» та Народного
Руху України зібралися більше 200 чернівчан, вимагаючи
припинити політичні репресії, систематичне порушення
прав та свобод громадян і згортання демократичних
процесів в Україні.
– Доказом цього є безпідставне переслідування
представників опозиції, порушення кримінальних справ
проти членів попереднього уряду, – зазначили у своїй
заяві учасники мітингу-протесту. – Таким чином влада
намагається відвернути увагу людей від величезних
проблем, що накопичуються в суспільстві. Влада вдається до псевдореформ, наслідком яких є закриття шкіл, лікарень, установ культури, підвищення
пенсійного віку та трудового стажу тощо. Як наслідок, 80% громадян України проживають за межею бідності. Водночас, кількість офіційно зареєстрованих
мільйонерів значно зросла.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Світова
перемога
чернівчанина
Бронзову медаль у Тайвані
на міжнародній ХХІІ олімпіаді з
біології виборов випускник чернівецької гімназії №2 Андрій ВОЛКОВ. А за першість у ній змагалися
учасники із 62-х країн світу.
До речі, Андрію вчора виповнилося 17 років.
Великому кораблю – велике
плавання!
Вітаємо!

Аби вижити, треба мислити…
екологічно
Учасники транскордонного проекту «THINK GREEN», в якому
беруть участь недержавні громадські організації України, Румунії та
Молдови, презентували свою програму під час засідання чернівецького
прес-клубу.
– Ми об’єднали зусилля, щоби навчити громадян своїх держав
екологічному мисленню. Бо тільки думаючи по-зеленому, можна
зберегти майбутнє, в якому не буде місця сміттю вздовж водойм і лісозахисних смуг, – наголосила партнерка програми з боку України
Марина КОНЯК. – А для цього треба закладати фундамент екологічної
свідомості.
Триватиме проект 12 місяців. Частково він фінансуватиметься Європейським Союзом, а решту коштів мають знайти його організатори.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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2006-й: Блиск і злидні політичних «куртизанок»
2006-й – чудовий рік… розчарувань. Недалекі люди
бояться розчарувань. А кмітливіші їх просто обожнюють.
Адже розчарування – це прорив до правди. Правди, яка мала
б зцілювати, тверезити, надихати. Тож як несправедливо
звинувачують майданних революціонерів! Щось вони там не
виконали, не встановили всесвітньої справедливості. Але їхнє
сакральне завдання було зовсім іншим – позбавити українця
ілюзій. Дурних мрій, що його проблеми вирішуватиме добрий
дядя-політик з сітілайта чи банера. Їхнім завданням було
– жорстоко кинути народ, щоби запам’ятав. Аби й думки не
виникло, що хтось тобі принесе свободу у зубах і подарує її.
Адже за свою свободу треба боротися чи не щодня, самому, а
лукаві дяді з сітілайтів і банерів її переважно забирають.

«Нє розстанусь с
комсомолом...»
Однією з найбільших для області політичних подій 2006 року стала неурочиста
зміна команди ОДА, яку очолював знаний
науковець Микола Ткач. За рік стало зрозуміло: державою подекуди не може керувати
не тільки кухарка, але й професор. Звіти команди Ткача були кумедні, цифри безглузді,
кроки суперечливі. Якось тільки в одному
звіті я нарахував 56 покращень життя, зафіксованих чиновниками команди Ткача. І, що
показово, люди не помітили жодного. В одному з таких звітів на папері працевлаштували
15 тисяч буковинців, що складало б майже
три заводи «Кварц» радянського періоду.
Цифра фантастична. Мені досі цікаво, хто
був наш місцевий підрахуй, який видавав
такі числа? Особливим номером програми
тривалий час були виступи Бориса Баглея,
тодішнього заступника губернатора. Як
правило, він починав з тези: «ми прийшли як
мінімум на десять років». Мені це видавалось
кумедним. Лише зараз я зрозумів, що Борис
Михайлович казав святу правду. Просто себе
він називав – «ми». Але в цілому відчувалося,
що політична простота сягнула межі. І навіть
виходила за цю межу. І врешті на Буковину
надіслали нову губернаторську команду з
Криму на чолі з Володимиром Кулішем.
Взірцеве обличчя відмінника, виключно
правильні і досить нудні доповіді Володимира
Івановича завжди підштовхували до думки,
що комсомол неправильно сприймають як
політичну організацію часів СРСР. Комсомол
– це особливий стан душі. Настільки ж своєрідний і оригінальний, як, скажімо, стан зомбі
на Гаїті. Скажіть, за якою прикметою можна
було б сказати, що у п. Куліша комсомольське
обличчя? За якою... Але ж воно комсомольське! Мало того, таке ж обличчя, наприклад,
у соратника Куліша п. Лієва, якого радянська
влада за віком тільки ледь зачепила. І в цьому
ще одна таємниця нашої непересічної землі:
комсомольці формуються, коли вже немає
радянської влади.
Треба сказати, що побачивши команду
Куліша, народ одразу заспокоївся, ніби вжив
заспокійливого седуксену. Так дивно діють
комсомольскі чари. І область увійшла в режим
щасливого і сонного застою. Найбажанішого
стану на Буковині.
Перша ознака, що нічого нового не передбачається, була в тому, що команда одразу
прийнялася за наведення справедливості
у лісовій галузі. «Стільки-то кубометрів
лісу недорахували, пора заборонити вивіз
ліса-кругляка, починати орієнтуватися на
нашого виробника меблів», – метав громи
та блискавки новий губернатор. Громадяни
зазвичай сприймають такі промови, як сер-

йозну політичну компанію. Але насправді
– це кодові слова, які діють на чиновників
як послання Кашпіровського. Всі одразу засинають і безперестанку кивають головою.
А прокидаються лише при новій зміні губернатора. Причому у деяких в цей момент може
трапитися рецидив енурезу (нетримання
сечі). Одразу від трьох причин: від щастя, від
страху, від загальної вразливості.
До речі, мене завжди цікавила таємниця
відкритих вікон. Це якась особлива традиція
таємної касти буковинських чиновників. У
день, коли в ОДА змінюється господар, там
завжди відкривають зранку вікна. Чи то
для того, щоби вивітрився дух старого, або
справді люди почуваються, що вони прокинулися і хочуть вдихнути нового свіжого
повітря. Жодного разу, щоправда, не бачив,
щоб якийсь вірний васал хотів викинутися з
горя з вікна. Чому в цей день в ОДА завжди
відкриті вікна?
Але за усіма живописними і жартівливими зауваженнями треба підкреслити одну

як мірила банальності. «Теофіл Бауер: Я йду
до чернівчан із правдою». «Петро Гасюк: у
наших списках шановані люди готові перемагати», «Борис Баглей: впевнений у нашій
перемозі», «Валерій Чинуш: мер повинен
представляти не партію, а місто», «Володимир Куліш: оцінюю людей за справами»,
«Сеничак – енергія майдану». Уявіть собі, це
заголовки одного номера газети 2006 року!
Завжди цікаво, хто купується на такі «глибокі» думки?! Хто читач цих нудних полотен?!
Утім, беззмістовні інтерв’ю – це, очевидно,
традиція українських передвиборчих карна-

«Вибєрі мєня, вибєрі мєня,
птіца счастья завтрашнєго
дня...»
Кажуть, талант неможливо виміряти. Але
виміряти неможливо і банальність, пересічність. Треба сказати, що буковинські політики, за рідкісним включенням, винятково
талановиті у своїй безталанності. У мене мрія
створити колекції передвиборчих заголовків,

Депутатська дільче віта
В одному з попередніх оглядів написав,
що наприкінці епохи Кучми склалася так звана система. Неписаний кодекс українського
чиновництва почав регулювати стосунки у
владі. Приблизно в ті ж часи складався особливий стиль відпочинку українських посадовців. Адже вони почувалися першими і мали
формувати цей стиль. До них у пострадянській Україні ніхто не мав таких фінансових
можливостей. Їхні попередники почувалися

Політична реклама 2006-го. Маркс з Енгельсом відпочивають
валів. Адже наші політичні компанії можна
вважати карнавалами і навіть порівнювати
їх із великим бразильським карнавалом за
розпалом пристрастей. Щоправда, наш – гарячіший. Якщо під час карнавалу в Ріо якась
жінка танцює, прикрасивши себе пір’ям, то
вона все ж не думає, що вона – жар-птаха.
Як і мулат, одягнений у костюм пірата, все
ж розуміє, що він – офісний працівник. А в

Можливий політичний клуб тих часів?
важливу тезу. Після Майдану, який недруги
прозвали дискотекою, до влади справді прийшли великі любителі дискотек – колишні
комсомольці. Якщо б читач не полінувався
і перевірив, скільки колишніх секретарів
комсомолу займали в цей період керівні посади в інших українських областях, то був би
глибоко вражений цієї кількістю..

але й зміцнила позиції.

нас чимало тих, хто просто вийшов помахати
прапором за десять баксів, відчуває себе і помаранчевими, і біло-блакитними, червоними
по-справжньому. Їх танці щирі і натхненні. Не
зважаючи на карнавальний настрій виборців, це момент, коли депутати почуваються
дуже бідними. Вони фактично жебракують,
випрошуючи голоси і викидаючи все, що поцуплено, нажито, зароблено й приховано до
жадібної електоральної пащі.
Результати виборів показали, що білоблакитні і БЮТ на Буковині набрали популярності. А «Наша Україна» з її антикварною
програмою відновлень історичної правди (у
свїй версії), побудови моносуспільства передбачувано пасе задніх. Але, оскільки наше
життя не може обійтися без приголомшливого
абсурду, після виборів «Наша Україна» на Буковині не тільки залишилася партією влади,

скутими і не могли повною мірою реалізувати
свої мрії. А тепер постало питання: про що
мріяти? Якщо гроші зароблені, вони мають
бути витрачені. Те, що наші депутати і чиновники – плоть від плоті народу, довели їхні
простуваті бажання. Бо одним із стрижнів
нового стилю стали дороге і понтове «бухло»
та молоді ляльки-дівчата. Це навіть пригнічує
своєю банальністю.
У 2006 році буковинська міліція затримала
чиновницю обласної податкової адміністрації,
яка займалася не ґешефтами і махінаціями
з бюджетними коштами, а... сутенерством.
Причому, як повідомили правоохоронці,
дівчата призначалися для посадовців. Хто
був клієнтом цього «бюро добрих послуг»,
міліціонери громадськості не повідомили.
Сказали тільки, що справи у сутенерки йшли
просто відмінно, а дівчат досвідченим оком
вона відбирала у навчальних закладах. Список же клієнтури, вочевидь, став надбанням
міліціонерів. Чи не для того, щоби час від часу
нагадувати про себе кому треба...
Щодо дорогого алкоголю, його почали
не тільки завозити, але й виготовляти на
вітчизняних теренах. Зокрема, одна з фірм
на буковинських теренах активно рекламує
2006 року хіт-сезону: кактусову горілку.
Екзотично. Не соромно. Дорого звучить. А це
головна з вимог тодішнього та й теперішнього
бомонду.
З точки зору вивчення нового стилю,
цікава газетна «розборка» 2006-го одного
з членів кримської команди Юрія Космачевського із Віктором Довганичем, Володимиром
Кулішом тощо. Виявляється, дорогі клуби
– теж ознака стилю. Багато абзаців відповіді
Космачевського своїм ворогам починається
так: «Я пішов у Сорбонну», «Ми зустрілися
з депутатом у Сорбонні», «Сорбонна – дуже
добрий заклад, але мені не подобаються охоронці», «Я побачив у «Сорбонні» ту дівчину,
що мене кинула». Таке відчуття, що п. Космачевському доводилося більше працювати
у «Сорбонні», ніж в ОДА. І всі головні події,
сварки, угоди тощо відбувалися саме там. І,
схоже, на жаль, це не припущення…

Сергій ВОРОНЦОВ
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ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Перший месник»: 10.00, 12.10, 19.20, 21.40;
«Гаррі Потер та смертельні реліквії. Частина друга»: 14.20,
16.50.
Малий зал. «Нестерпні боси»: 12.00, 13.40, 15.30, 17.20,
19.10, 21.00.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Ювілейна персональна виставка живопису О. Приходнюка
(до 75-річчя від дня народження).
Виставка творів М. Катеринюка (різьблення по дереву,
карбування) із фондів ЧХМ.
«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Перший месник 3D»: 10.55, 13.05, Виставка творів Віктора Мандзюка «Грані творчості» (живо19.10, 21.20; «Гаррі Потер та смертельні пис, графіка, дизайн).
реліквії. Частина друга»: 17.00; «Учил- Виставка вибраних робіт ІІІ Національного фотоконкурсу
ім. С. Назаренка.
ка»: 09.15, 15.15.

Філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ» ТОВ “КЕЙ СТОУН” проводить прилюдні торги по реалізації арештованого
нерухомого майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Макс ЛТД» /м. Чернівці,
вул. Достоєвського, 3А/144, код ЄДРПОУ 35096770/, а саме: Лот №1: нежитлова будівля ангару (літ. «А»)
загальною площею 1512,00 м.кв., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Вижницький район,
с. Лукавці, вул. В. Івасюка, №6-Б. Будівля одноповерхова, фундамент-бетонний стрічковий, стіни-цегляні,
бетонні колони; підлога-бетонна стяжка, перекриття-ж/б плити, покрівля-азбестоцементні хвилясті листи, наявне електроосвітлення, стан будівлі задовільний. Земельна ділянка розміром 0,5246 га – державна власність.
Стартова (початкова) ціна – 741917грн. без ПДВ. Гарантійний внесок-22257,00грн. без ПДВ. Ознайомитися з
майном можна кожен робочий день з 09:00 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. Хотинська, 4М, філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ».
Гарантійні внески вносяться на р/р 26000056201083 ЗАТ “ПриватБанк” Столична філія в м. Києві, МФО 380269,
код ЄДРПОУ 35310568, одержувач-ТОВ «КЕЙ СТОУН». Прилюдні торги відбудуться „22” серпня 2011 року о
10:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул. Українська, 95, у приміщенні Відділу ДВС Вижницького районного управління юстиції. Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів.
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 р/р 37310001002796
в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 34831565, одержувач- Відділ ДВС Вижницького РУЮ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ЧФ КБ «Укрінбанк», м. Чернівці, вул.
Головна,89. Додаткова інформація за тел. (0372)-54-38-81.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158 проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1. Житловий будинок (Літ. А), заг. площею 96,30 м. кв., гараж (літ.
Б), вбиральня (літ. Б), колодязь (1), огорожа (№2-4), за адресою: вул. Штефана чел Маре, 7, с. Магала, Новоселицького р-ну, Чернівецької обл. Житловий будинок (Літ. А) заг. площею 96,30 м. кв.; висота – 4,64 м; фундаменти – бетон; стіни, перегородки – керамічний
блок; перекриття – дерев‘яне; дах, покрівля – шифер; підлоги – плитка, перкет; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання
220 В, опалення пічне. Фізичний знос – 40%. Гараж (Літ. Б) загальною площею 22,80 м.кв.; висота – 3,10 м; фундамент - бетон; стіни
– шлакоблок; дах, покрівля – шифер; підлоги – бетон; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В. Вбиральня (Літ. В)
загальною площею 1,20 м.кв., дощата, на одне вічко. Колодязь (1) – кам’яний. Огорожа (№2-3) – металева, оцинковані та профільні
листи. За даним житловим будинком рахується земельна ділянка загальною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку. Вказана земельна ділянка знаходиться у віданні Магальської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області
та є неприватизованою. Домоволодіння належить боржнику на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Стартова
(початкова) ціна – 162954,75 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25005). Гарантійний внесок у розмірі – 4073,87 грн. (без ПДВ) вноситься на
поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім
Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 22 серпня 2011р. о
14:00 год. за адресою: с. Магала, Новоселицький р-н, Чернівецька область, в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі
заяв 22 серпня 2011р. о 13:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти днів (не враховуючи вихідних
та святкових днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37311002002813 в
ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039686, одержувач: ВДВС Новоселицького РУЮ. Майно реалізується за кошти
в рахунок погашення заборгованості перед КС „Буковина” Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5,
Довідки за телефонами: 0372 583339

теле Âåðñ³ ¿
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.20 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”.
10.15 Мiсяць без жiнок.
11.00,13.25,17.40,18.15,19.05,22.50 Погода.
11.05 Перш за все, ми люди,
ч. 1.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Армiя.
13.10 Кордон держави.
13.30 Х/ф ”Вони йшли на
Схiд”.
16.15 Х/ф ”Сто тисяч”.
17.50 Вiкно до Америки.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.10 Х/ф ”Дачна подорож сержанта Цибулi”.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт спорту.
01.55 Т/с ”Європейський конвой”.
03.35 Х/ф ”Золотий ключик”.
04.55 М/с ”Сандокан”.
”1+1”
06.25 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.20 Комедiя ”Усмiхнись, песику”.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Т/с ”Майстер i Маргарита”.
10.55 Х/ф ”Вогнем i мечем”.
14.45,01.55 Мелодрама ”Слiпе
кохання”.
17.55,04.45 Мелодрама ”Прогулянка Парижем”.
19.30,23.55 ”ТСН”.
20.10 Т/с ”Доярка з Хацапе-

тiвки 3”.
21.00,21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
22.30 ”Зняти все”.
23.00 ”Iлюзiя безпеки”.
00.10 Трилер ”Самотнi серця”.
(3).
IНТЕР
05.45 Х/ф ”Рiдна кров”.
07.10 Х/ф ”Мiй принц”.
09.00 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
11.00 Т/с ”Навiгатор”.
12.00,04.10 ”Знак якостi”.
12.45 Т/с ”Спальний район”.
13.35 ”Сiмейний суд”.
14.30 ”Юрмалiна-2010”.
16.25 ”Чекай на мене”.
18.05 Т/с ”Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.25 Т/с ”Знахар”. (2).
23.30,03.25 Д/ф ”Тридцять рокiв
самоти. Ян Арлазоров”.
00.25 Х/ф ”Нормальне життя”.
(2).
02.10 ”Подробицi” - ”Час”.
02.35 Д/ф ”Дiти - герої”.
04.35 ”Формула кохання”.
ICTV
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.30,01.40,02.55 Погода.
05.55,02.30 Факти.
06.10 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”.
06.35,09.00,12.55,19.10,01.35
Спорт.
06.40 Диво-люди.
07.15 12 найкращих шахраїв
України.
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,16.35 Т/с ”Ливарний”.
11.05,13.00 Т/с ”Майор Вєтров”.
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф ”Помри, але не зараз”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,00.40 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Братани”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с ”Пани офiцери”.
01.45 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”.
03.00 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
03.45 Пiд прицiлом.
04.35 Т/с ”Герої 3”.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,23.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40
”Погода на курортах”.

Філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ» ТОВ “КЕЙ СТОУН” проводить аукціон по реалізації арештованого майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Макс ЛТД» /м. Чернівці, вул. Достоєвського, 3А/144,
код ЄДРПОУ 35096770/, а саме: Лот №1: станок продольний ЦЕРМ-25, 2005 р.в., б/к. Стартова (початкова) ціна
- 20847 грн. без врахування ПДВ. Гарантійний внесок-625,00грн. без ПДВ. Лот №2: пилорама Р-63, 2006 р. в.,
б/к. Стартова (початкова) ціна – 11621 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок-348,00грн. без ПДВ. Лот №3: погрузчик
ГАЗ-52, 2006 р. в., б/к. Стартова (початкова) ціна – 12828 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок-384,00грн. без ПДВ.
Лот №4: станок заточний ТЧПП-7, 2003 р. в., б/к. Стартова (початкова) ціна – 9039 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок-271,00грн. без ПДВ. Лот №5: тельферну установку ВДП-315, 2007 р. в., б/к. Стартова (початкова) ціна
– 897 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок-26,00грн. без ПДВ. Ознайомитися з майном можна кожен робочий
день з 09:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора аукціону. Бажаючим
взяти участь в аукціоні необхідно звернутися до організатора аукціону для реєстрації за адресою: м. Чернівці,
вул. Хотинська, 4М, філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ». Гарантійні внески вносяться на р/р 26000056201083 ЗАТ
“ПриватБанк” Столична філія в м. Києві, МФО 380269, код ЄДРПОУ 35310568, одержувач-ТОВ «КЕЙ СТОУН».
Прилюдні торги відбудуться „22” серпня 2011 року об 11:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця,
вул. Українська, 95, у приміщенні Відділу ДВС Вижницького районного управління юстиції. Реєстрація на аукціон
припиняється 17 серпня 2011 року об 11-00 год. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом
семи робочих днів з дня підписання протоколу про проведення аукціону, не враховуючи дня проведення аукціону,
на р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 34831565, одержувач- Відділ ДВС Вижницького РУЮ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ЧФ КБ
«Укрінбанк», м. Чернівці, вул. Головна,89. Додаткова інформація за тел. (0372)-54-38-81.

8 серпня

06.20,08.06,18.55,23.45,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.05,23.50,03.25,04.15
”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,00.35,03.55,04.55,05.55
”Огляд преси”.
08.30,18.45 ”Київський час”.
08.40 ”Трансмiсiя”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25 ”Територiя закону”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15 ”Енергонагляд”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,01.50 ”Українськi пристрастi”.
03.30 ”Велика полiтика”.
04.30 ”Життя цiкаве”.
ТВА
7.00, 9.50, 17.20, 22.00, 23.55,
4.30 Погода
7.05, 9.55, 17.25, 22.05, 00.00,
4.35 Погода на курортах
7.15 Ранок Надіі
7.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.05, 4.40 Т/С «Модельна агенція Джен Д Кіт»
16.00 Привітай
17.15 Церква і світ
21.30, 23.30, 4.00 Теми дня
21.55, 4.25 Я маю право
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.55 Твій спорт
3.30, 5.30 Диваки
ТРК ”УКРАЇНА”
06.00 Срiбний апельсин.
06.40,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.00, 18.00 Т/с ”Єфросинiя.
Продовження”.
08.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”.
13.00 ”Хай говорять. Капiтановi

5

дочки”.
14.00 Т/с ”Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с ”Глухар”.
23.20 Х/ф ”Орел дев`ятого легiону”. (2).
01.40 Х/ф ”Психо”. (3).
04.30 ”Хай говорять”.
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.40,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Біоритм»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «Фільми та зірки»
16.05 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Феєрія мандрів»
17.55 «Біографії»
19.00, 21.30 , 00.00 «Чернівецький репортер»
19.45, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Заражений» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 03.15
«Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.25 «Невигадані історії»
09.30, 12.00 Т фільм
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
13.15 «Акценти»
13.55 «Буковинчики-веселинчики»
15.00, 00.25, 05.20 «А музика
звучить…»
16.15 М фільми
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Вечірня студія»
18.30, 21.15 «Спорт – тайм
плюс»
18.45, 21.55 «Надзвичайні події»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»

понеділок
понеділок
22.00, 04.00 Х/фільм
01.20 Т серіал
02.30 «Роздуми про сокровенне»
ТЕТ
05.45 ”Гола правда”.
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00 Т/с ”Ранетки”.
10.00 Т/с ”Нано любов”.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки
та заучки”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
15.30 ”Твою маму!”
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.25 Т/с ”Ранетки”.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”.
23.00 ”Дурнєв+1”.
23.30 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”.
00.30 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2).
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.50 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитської
Одеси”.
06.50 Х/ф ”Перехоплення”.
07.50,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.20 ”Правда життя”. Робiнгуди.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: НьюЙорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”.
13.30 Т/с ”Жорстокий бiзнес”.
15.25 Х/ф ”Тiнi зникають опiвднi”.
16.45 Х/ф ”Шалене золото”.
18.30,03.50 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.00,02.30,05.15
”Свiдок”.
00.25 Х/ф ”Перевертень”. (3).
02.55 ”Речовий доказ”.
04.45 ”Правда життя”.
05.40 ”Черепашки-нiндзя”.
СТБ
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.40 ”Чужi помилки. Любов
кiлера”.
08.50 ”Чужi помилки. Остання
вiдпустка ”нiмця”.
09.50 Х/ф ”Спортлото-82”.
11.50 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Свята Матрона Московська”.
15.00 ”Давай одружимося”.

17.00 ”У пошуках iстини. Михайло Булгаков: Євангелiє для
Сталiна”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Україна має талант! 2”.
22.25 ”Очна ставка. Жертви
насильства”.
23.25 ”У пошуках iстини. Таємне
життя Володимира Ленiна”.
00.25 ”У пошуках iстини. Любов i
смерть Василя Чапаєва”.
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”.
02.15 Х/ф ”Прощай, шпана замоскворецька...”
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с ”Ранетки”.
06.00,07.00 Kids` Time.
06.05 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
0 6 . 2 0 М / с ” П р и год и Д ж е к i
Чана”.
07.05 Т/с ”Веронiка Марс”.
08.00,09.05,19.15,00.30 Погода.
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Марлi i я”.
11.55,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.55,20.10 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”.
17.00 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,00.25 Спортрепортер.
22.15,00.40 Новий погляд.
23.15 Очевидець шок.
00.35 Служба розшуку дiтей.
01.30 Таємницi Господа.
02.55 Т/с ”Одна нiч любовi”.
03.40 Руйнiвники мiфiв.
К1
06.30 ”Спецiя”.
06.50 ”Вайп аут”.
09.30 ”КВН”.
12.00 ”Бiйцiвський клуб”.
13.10,02.10 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
15.00 ”Галiлео”.
16.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
17.15 Т/с ”Менталiст”.
18.10 Т/с ”Солдати”.
19.10 ”У пошуках пригод”.
21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”.
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”.
23.50 ”Таємнi знаки. Великi
провидцi”.
03.30 ”Нiчне життя”.

вівторок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”.
10.25 Мiсяць без жiнок.
11.15 М/с ”Сандокан”.
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.40,14.40,18.15,19.10,22.50
Погода.
12.45 Хай щастить.
13.05 Темний силует.
13.20 Х/ф ”Дачна подорож сержанта Цибулi”.
14.50 Х/ф ”Бiля небезпечної
межi”.
16.30 Х/ф ”Капiтан Пiлiгрима”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.15 Х/ф ”Холодне лiто 53-го”.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Концерт Вiтаса ”Безсонна
нiч”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт спорту.
01.55 Т/с ”Європейський конвой”.
03.25 Х/ф ”Капiтан Пiлiгрима”.
05.05 М/с ”Сандокан”.
”1+1”
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,13.15 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
08.35,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”.
09.30 ”Iлюзiя безпеки”.
10.25,17.40 ”Сiмейнi драми”.
11.20 ”Не бреши менi”.
12.15,05.20 ”Iлюзiя безпеки. Секрети окультизму”. ”Чаклуни”.
14.35,04.35 Т/с ”Детективне агентство ”Iван-да-Мар`я”.
15.30 ”Шiсть кадрiв”.
15.50 ”Мiняю жiнку 2”.

17.05,22.30 ”Зняти все”.
18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”.
19.30,00.00 ”ТСН”.
21.00,21.30,22.05,01.40 Т/с ”Iнтерни”. (2).
23.00 ”Грошi”.
00.15 Х/ф ”Вiдкрите море”. (2).
02.05 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.55 Трилер ”Самотнi серця”.
(3).
IНТЕР
05.35,14.55 Т/с ”Каменська”.
07.20 Х/ф ”Хочу дитину”.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 Т/с ”Навiгатор”.
12.15,05.10 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.00,03.30 Д/ф ”Пристрастi за
їжею”.
18.05 Т/с ”Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.25 Т/с ”Знахар”. (2).
23.30,04.25 Д/ф ”А. Вертинська.
Та, що бiжить по хвилях”.
00.25 Х/ф ”Око за око”. (2).
02.10 ”Подробицi” - ”Час”.
02.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.40 Д/ф ”Мiй Гагарiн”.
ICTV
05.50,06.30,01.45,03.00 Погода.
05.55,02.35 Факти.
06.10 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”.
06.35,09.00,12.55,19.10,01.40
Спорт.
06.40 Диво-люди.
07.15 12 найкращих шахраїв
України.
07.45 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с ”Пани офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с ”Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
01.50 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”.
03.05 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
03.50 Провокатор.
04.35 Т/с ”Герої 3”.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,-

04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час:
важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15
”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.50 ”Погода в
Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський
час”.
08.40 ”Автопiлот-тест”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20 ”Мотор-ТБ”.
16.15,17.15 ”Українськi пристрастi”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Агроконтроль”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Народний контроль”.
23.30 ”Територiя закону”.
04.30 ”Феєрiя мандрiв”.
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.30, 8.10, 21.55, 3.55 Я маю
право
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
23.55, 4.00 Погода
6.40, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
00.00, 4.05 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
3.00 Анатомія культури
ТРК ”УКРАЇНА”
06.00 Срiбний апельсин.
06.40,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.00, 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.

середа
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.05 М/с ”Сандокан”.
11.35 В гостях у Д. Гордона.
12.25,14.50,18.15,22.40 Погода.
12.30 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Х/ф ”Холодне лiто 53-го”.
14.55 Х/ф ”Їх знали тiльки в обличчя”.
16.25 Х/ф ”Лiсова пiсня”.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.10 Х/ф ”Невiдома сторiнка з
життя розвiдника”.
20.45 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт спорту.
02.05 Х/ф ”Їх знали тiльки в обличчя”.
03.35 Х/ф ”Лiсова пiсня”.
05.25 М/с ”Сандокан”.

”1+1”

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,13.15 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
08.35,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”.
09.25,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”.
10.25,17.40 ”Сiмейнi драми”.
11.20 ”Не бреши менi”.
12.15,05.05 ”Iлюзiя безпеки. Секрети окультизму”. ”Вченi”.
14.35,04.20 Т/с ”Детективне агентство ”Iван-да-Мар`я”.
15.30 ”Шiсть кадрiв”.
15.50 ”Мiняю жiнку 2”.
17.05,22.30 ”Зняти все”.

19.30,00.00 ”ТСН”.
21.00,21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
23.00 ”Особиста справа”.
00.15 Трилер ”Чужий проти чужого”. (2).
01.55 Т/с ”Iнтерни”.
02.20 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
03.05 Х/ф ”Вiдкрите море”. (2).

IНТЕР

05.50,14.55 Т/с ”Каменська 2”.
07.30 Х/ф ”Найщасливiшi”.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 Т/с ”Навiгатор”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.00,03.50 Д/ф ”Хочу жити!”
18.05 Т/с ”Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.45 Футбол. Збiрна України Збiрна Швецiї.
22.55 Т/с ”Знахар”.
00.50 Х/ф ”Вбивця: Щоденник
вбивств”. (2).
02.20 ”Подробицi” - ”Час”.
02.50 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.55 Д/ф ”Усков i Краснопольський. Кiно на двох”.
04.35 Знак якостi.
05.00 Формула кохання.

ICTV

05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.20,01.50,03.05 Погода.
05.40,02.40 Факти.
05.55 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.25,09.00,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.30 Уральськi пельменi.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.55 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с ”Пани офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.30,20.10 Т/с ”Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
01.55 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”.
03.10 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”.
03.55 Пiд прицiлом.
04.45 Т/с ”Герої 3”.

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,-
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08.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”.
13.00 ”Хай говорять. Рiдня мимоволi”.
14.00,23.20 Т/с ”Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с ”Глухар”.
01.00 Т/с ”Звiр”, (2).
01.50 Х/ф ”Орел дев`ятого легiону”. (2).
04.40 ”Хай говорять”.
05.25 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Європейський
конвой» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Next» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25 21.55«Афіша»
22.10 Х/ф «Той, який біжить
льодом» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Роздуми про сокровенне»
09.30 «Пісенне джерело» (рум.
мов.)
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов)
11.10 «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 14.15 Т/фільм
13.15 «На музичній хвилі»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.15 М фільм
16.25 «Моє сонечко»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.10 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»

10 серпня
04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський час”.
08.40,23.30 ”Драйв”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
11.20 ”Енергонагляд”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25 ”Вiльна гавань”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Українська незалежнiсть”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Акцент”.
04.30 ”Не перший погляд”.

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.25 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 3.50 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 00.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надіі
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.50 Радіус

ТРК ”УКРАЇНА”

06.10 Срiбний апельсин.
06.40,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.00, 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”.

22.00, 04.00 Х/фільм
01.20 Т серіал
02.30 «Невигадані історії»
ТЕТ
05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00 Т/с ”Ранетки”.
10.00 Т/с ”Нано любов”.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки та
заучки”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.25 Т/с ”Ранетки”.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”.
23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”.
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2).
01.00 Т/с ”Антураж”, 30 с. (3).
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.50 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитської Одеси”.
06.20 Х/ф ”Шалене золото”.
07.55,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.15,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”.
13.30 Т/с ”Європейський конвой”.
15.25 Х/ф ”Тiнi зникають опiвднi”.
16.50 Х/ф ”Росiйське диво”.
18.30 ”Речовий доказ”. Козакирозбiйники.
00.25 Х/ф ”Епiзод вiйни”. (2).
02.45 ”Правда життя”.
04.15 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Черепашки-нiндзя”.
СТБ
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.50 Чужi помилки. ”Нiж в спину”.
08.50 ”Чужi помилки. Родове
прокляття”.
09.50 Х/ф ”Iдеальна дружина”.
11.55 Х/ф ”Дурна зiрка”.
13.55 ”Очна ставка. Жертви насильства”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”У пошуках iстини. Таємне

життя Володимира Ленiна”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
20.00,21.00 ”Правила життя. Як
вилiкуватися вiд раку”.
22.25 ”Очна ставка. Замiж за
iноземця”.
23.25 ”У пошуках iстини. Iван
Грозний: тиран мимоволi”.
00.25 ”У пошуках iстини. Роксолана: кривавий шлях до трону”.
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”.
02.15 Х/ф ”Каблучка з Амстердама”.
03.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.45,06.50 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.30 Погода.
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Ямакасi 2”.
11.20,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.20 Здраст уйте, я - ваша
мама!
13.55,20.15 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”.
17.00 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.25 Спортрепортер.
22.20 Х/ф ”Блондинка в шоколадi”. (2).
00.35 Х/ф ”Тимчасово вагiтна”.
(2).
02.00 Т/с ”Одна нiч любовi”.
02.45 Руйнiвники мiфiв.
К1
06.20 ”Iлюзiї сучасностi”.
06.50 ”Країна смiється”.
07.00 ”Брама часу”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
09.50,15.00 ”Галiлео”.
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
13.00,02.10 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.00,21.00 Т/с ”Мисливцi за
чужими”.
17.15 Т/с ”Менталiст”.
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”.
23.50 ”Таємнi знаки. Великi провидцi”.
03.00 ”Нiчне життя”.
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13.00 ”Хай говорять. Двi матерi
- два сини”.
14.00,23.20 Т/с ”Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с ”Глухар”.
01.00 Т/с ”Звiр” (2).
01.50 Х/ф ”Теорiя хаосу” (2).
03.15 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.40 ”Хай говорять”.
05.25 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Європейський
конвой» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Круті хлопці» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Будьте здорові»
09.30 «Жіночі долі» (рум. мов)
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
11.00 «Пам’ять»
11.30 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Т/фільм
13.20 «Моє сонечко»
14.00 «Реалії»
15.00, 00.25, 05.25 «А музика
звучить»
16.25 М фільми
17.55 «Експромт»
18.30 «Буковинська родина»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/фільм
01.20 Т серіал
02.30 «Подіум її життя»

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00 Т/с ”Ранетки”.
10.00 Т/с ”Нано любов”.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки та
заучки”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.25 Т/с ”Ранетки”.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”.
23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”.
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2).
01.00 Т/с ”Антураж” (3).
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.50 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 ”Легенди бандитської Одеси”.
06.30 Х/ф ”Росiйське диво”.
07.55,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.15,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”.
13.30 Т/с ”Європейський конвой”.
15.25 Х/ф ”Тiнi зникають опiвднi”.
16.55 Х/ф ”Демидови”.
18.30 ”Правда життя”. Фанати:
зворотний бiк футболу.
00.30 ”Покер Дуель”.
01.30 ”Полiттерор”.
02.40 ”Речовий доказ”.
03.05 ”Мобiльнi розваги”.
03.20 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Черепашки-нiндзя”.

СТБ

06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.05 ”Чужi помилки. Закоханий
шумахер”.
09.05 ”Чужi помилки. ”Ворошиловський стрiлець”.
10.05,02.15 Х/ф ”Подруга особливого призначення”.
12.55 ”Правила життя. Як вилiкуватися вiд раку”.
13.55 ”Очна ставка. Замiж за
iноземця”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”У пошуках iстини. Iван Грозний: тиран мимоволi”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про

зiрок”.
19.10 ”Зоряне життя. Зорянi весiлля”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Хвора
слава”.
22.25 ”Очна ставка. Зради”.
23.25 ”У пошуках iстини. Катерина
Велика: Пристрасть i влада”.
00.25 ”У пошуках iстини. Марiя
Тарновська: таємниця Чорного
янгола”.
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”.
04.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.45,06.50 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,01.00 Погода.
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Великi неприємностi”.
11.10,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.45 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.55,20.20 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”.
17.00 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.55 Спортрепортер.
22.25 Х/ф ”Iствiкськi вiдьми”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Свiтляки в саду”.
02.50 Т/с ”Одна нiч любовi”.
03.35 Руйнiвники мiфiв.

К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”.
06.50 ”Країна смiється”.
07.00 ”Прихована реальнiсть”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
13.00,02.10 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.00,21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”.
17.15 Т/с ”Менталiст”.
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”.
23.50 ”Таємнi знаки. Речi”.
03.00 ”Нiчне життя”.

7
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”.
10.20 Мiсяць без жiнок.
11.00 Здоров`я.
11.50,14.10,17.40,22.50 Погода.
11.55 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.30 Х/ф ”Невiдома сторiнка з
життя розвiдника”.
14.15 Х/ф ”Нормандiя - Неман”.
16.20 Х/ф ”Нiчний мотоциклiст”.
17.45 Без кордонiв.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.00,21.30 Дiловий свiт.
19.15 Х/ф ”Фортеця на колесах”.
20.40 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Концерт Вiтаса ”Безсонна
нiч”, ч. 2.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт спорту.
02.00 Х/ф ”Нормандiя - Неман”.
04.05 Х/ф ”Нiчний мотоциклiст”.
05.25 М/с ”Сандокан”.
”1+1”
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,13.15 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
08.35,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”.
09.30,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”.
10.30,17.40 ”Сiмейнi драми”.
11.20 ”Не бреши менi”.
12.20,05.10 ”Таємниця Бермудського трикутника”.
14.45,04.25 Т/с ”Детективне
агентство ”Iван-да-Мар`я”.
15.40 ”Мiняю жiнку 2”.
17.05,22.30 ”Зняти все”.
19.30,23.55 ”ТСН”.

теле Âåðñ³ ¿
21.00,21.30,22.05,01.40 Т/с ”Iнтерни”. (2).
23.00 Т/с ”Теорiя брехнi”.
00.10 Х/ф ”Останнє плем`я”. (3).
02.05 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.55 Трилер ”Чужий проти чужого”. (2).
IНТЕР
05.50,14.55 Т/с ”Каменська 2”.
07.30 Х/ф ”Пiд знаком Дiви”.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 Т/с ”Навiгатор”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.00 Д/ф ”Вiдлюдники. Гра в
пiжмурки”.
18.05 Т/с ”Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.25 Т/с ”Знахар”. (2).
23.25,04.45 Д/ф ”Алла на шиї”.
00.35 Х/ф ”Нiч над Манхеттеном”. (2).
02.30 ”Подробицi” - ”Час”.
02.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
03.00 Д/ф ”Борис Грачевський.
Безкiнечний Єралаш”.
03.55 ”Вiдлюдники. Гра в пiжмурки”.

важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15
”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.50 ”Погода в
Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський
час”.
08.40,23.30 ”Технопарк”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,18.15,03.30 ”Акцент”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Хронiка дня”.
04.30 ”Життя цiкаве”.

ICTV
05.40,06.25,01.55,03.10 Погода.
05.45,02.45 Факти.
06.00 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”.
06.30,09.00,12.55,19.10,01.50
Спорт.
06.35 Уральськi пельменi.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний”.
12.15,13.00,22.45 Т/с ”Пани офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с ”Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
02.00 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”.
03.15 Х/ф ”Залишитися живими”. (2).
04.50 Т/с ”Герої 3”.

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.25
Теми дня
6.25, 8.10, 21.55, 3.50 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.50 Анатомія культури

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час:

ТРК ”УКРАЇНА”
06.10 Срiбний апельсин.
06.40,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.00, 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”.
13.00 ”Хай говорять. Убити не

теле Âåðñ³ ¿
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”.
10.35 М/с ”Сандокан”.
11.05 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Наша пiсня.
12.45,21.20 Дiловий свiт.
12.50,13.50,15.20 Погода.
12.55 ”Надвечiр`я”.
13.25 Околиця.
13.55 Х/ф ”Фортеця на колесах”.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Спецпроект ”Про що
кiно?”
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00,22.55 Шустер-Live.
21.25 Євро-2012. Стадiон майбутнього.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
02.45 Т/с ”Банкiршi”.
04.30 ”Надвечiр`я”.
05.00 М/с ”Сандокан”.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
”1+1”
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,13.25 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
08.45 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”.
09.40,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”.
10.40,17.40 ”Сiмейнi драми”.
11.30 ”Не бреши менi”.
12.30,05.20 ”Цивiлiзацiї Дольодовикового перiоду”.

11 серпня

14.50,04.35 Т/с ”Детективне
агентство ”Iван-да-Мар`я”.
15.45 ”Мiняю жiнку 2”.
17.05 ”Зняти все”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 Бойовик ”Тринадцять.
Змова”. (2).
23.30 Х/ф ”Пiраньї”. (3 категорi).
01.00 Х/ф ”Останнє плем`я”.
(3).
02.25 Х/ф ”Сатирикон Феллiнi”. (3).
IНТЕР
05.50,14.55 Т/с ”Каменська 2”.
07.30 Х/ф ”Сумна чiрвова
дама”.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.15 Т/с ”Навiгатор”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.00,04.35 Д/ф ”Щастя всупереч”.
18.05 Т/с ”Бумеранг з минулого”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
22.25 ”Великий концерт на
Iнтерi”.
01.30 Х/ф ”Миротворець”. (2).
03.25 ”Подробицi” - ”Час”.
03.50 Д/ф ”Брами часу”.

можна народити”.
14.00,23.20 Т/с ”Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.20 Т/с ”Глухар”.
01.00 Т/с ”Звiр” (2).
01.50 Х/ф ”Порок на експорт”
(3).
04.30 ”Хай говорять”.
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Європейський
конвой» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
14.30 «Біоритм»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Меч якудзи» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.20, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Невигадані історії»
09.30 Т фільм
10.25 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Зав’язь»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
12.00, 14.15 Т/фільм
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.50, 00.25, 05.25 «А музика
звучить»
16.15 М фільми
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Буковинська родина»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х/ фільм
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06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час:
важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15
”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський
час”.
08.40,23.30 ”Трансмiсiя”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї
у прямому ефiрi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25 ”Територiя закону”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.30 ”Вiкно у Європу”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
03.30 ”Машина часу”.
04.30 ”Яппi”.

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.05,01.45,03.00 Погода.
05.20,02.35 Факти.
05.35 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”.
06.00,07.35 Дiловi факти.
06.10,09.00,12.55,19.10,01.35
Спорт.
06.15 Уральськi пельменi.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний”.
12.10,13.00 Т/с ”Пани офiцери”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с ”Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Х/ф ”Теорiя змови”. (2).
01.50 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”.
03.05 Х/ф ”Вибiр долi”. (2).

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.00
Теми дня
6.25, 8.10, 22.15, 3.45 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.20,
00.15, 3.50 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.25,
00.20, 3.55 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.20 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.30 Панно Кохання
14.05, 4.00 Т/С «Модельна
агенція Джен Д Кіт»
15.30, 2.30 Твій спорт
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.10,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.

ТРК ”УКРАЇНА”
06.10 Срiбний апельсин.
06.40,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.00, 18.00 Т/с ”Єфросинiя.
Продовження”.
08.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”.

13.00 ”Хай говорять. Скiльки
мотузочцi не витися”.
14.00 Т/с ”Слiд”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
23.10 Х/ф ”Смокiнг по-рязанськи”.
01.10 Х/ф ”Типу крутi лягавi”.
(2).
03.10 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.40 ”Хай говорять”.
05.25 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55 Т/с «Європейський конвой» (1)
10.00 19.40 00.40«Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
18.00 Т/с «Європейський конвой» (1)
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Ключі до дому» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Зав’язь»
09.30 Т фільм
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
12.00, 20.30 Т/фільм
13.20 «Експромт»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.25, 05.10 «А музика
звучить»
16.15 М фільми
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Світ книги»
17.55 «Святині Буковини»
18.15 «Ради і громада»
19.30 «Акценти»
20.00 «Пам’ять»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку ді-

понеділок
четвер
01.20 Т серіал
02.30 «Подіум її життя»
ТЕТ
05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00 Т/с ”Ранетки”.
10.00 Т/с ”Нано любов”.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки та
заучки”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.25 Т/с ”Ранетки”.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”.
23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”.
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2).
01.00 Т/с ”Антураж” (3).
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.50 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитської Одеси”.
06.30 Х/ф ”Демидови”.
07.55,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.25,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”.
13.30 Т/с ”Небо у вогнi”.
15.30 Х/ф ”Бабiй 2”.
16.55 Х/ф ”Демидови”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Зрадник Батькiвщини.
00.30 ”Покер Дуель”.
01.30 ”Полiттерор”.
02.50 ”Речовий доказ”.
03.15 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Черепашки-нiндзя”.
СТБ
06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.05 ”Чужi помилки. Таємниця
проклятого дерева”.
09.05 ”Чужi помилки. Остання
справа журналiстки”.
10.05,02.20 Х/ф ”Подруга особливого призначення”.
12.55 ”Правила життя. Як вилiкуватися вiд раку”.
13.55 ”Очна ставка. Зради”.
15.00 ”Давай одружимося”.

17.00 ”У пошуках iстини. Катерина Велика: Пристрасть i влада”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.05 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
18.50 ”Моя правда. Сергiй Лазарєв. Приречений приховувати”.
19.50 Х/ф ”Оксамитовi ручки”.
22.25 ”Очна ставка. Купити дитину”.
23.25 ”У пошуках iстини. Калiгула: хвороблива пристрасть
iмператора”.
00.25 ”У пошуках iстини. Три
любовi ”батечка” Махно”.
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”.
02.15 ”Бiзнес+”.
04.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.45,06.50 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.25 Погода.
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Легка поведiнка”.
11.20,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.55,20.20 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”.
16.55 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55,21.20 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.20 Спортрепортер.
22.25 Х/ф ”Знайомство iз спартанцями”. (2).
00.30 Служба розшуку дiтей.
00.35 Х/ф ”Вперед!” (3).
02.15 Т/с ”Одна нiч любовi”.
03.00 Руйнiвники мiфiв.
К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”.
06.50 ”Країна смiється”.
07.00 ”Брама часу”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
13.00,02.10 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.00,21.00 Т/с ”Мисливцi за
чужими”.
17.15 Т/с ”Менталiст”.
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”.
23.50 ”Таємнi знаки. Речi”.
03.00 ”Нiчне життя”.

понеділок
п’ятниця
тей»
22.00, 04.00 Х/ фільм
01.20 Т серіал
02.30 «Палітра»
ТЕТ
05.45 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00 Т/с ”Ранетки”.
10.00 Т/с ”Нано кохання”.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки
та заучки”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
15.30 ”Гола правда”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.25 Т/с ”Ранетки”.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.05,02.50 ”Теорiя зради”.
23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”.
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2).
01.00 Т/с ”Антураж” (3).
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
03.35 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитської
Одеси”.
06.20 Х/ф ”Демидови”.
07.50,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.20,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: НьюЙорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”.
13.25 Т/с ”Небо у вогнi”.
15.25 Х/ф ”Без права на помилку”.
17.10 Х/ф ”Людина з бульвару
Капуцинiв”.
00.25 Х/ф ”Катаклiзм-2000”.
(2).
02.45 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Черепашки-нiндзя”.
СТБ
06.00,03.25 ”Бiзнес+”.
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.40 ”Чужi помилки. Картина
кров`ю”.
08.40 Х/ф ”Сiднi Шелдон. Якщо
наступить завтра”.
15.45 ”Моя правда. Iрина Печернiкова”.
16.45 ”Моя правда. Анастасiя

Заворотнюк”.
17.45,22.00 ”Вiкна-Новини”.
17.55 ”Моя правда. Олена
Проклова”.
18.55 ”Моя правда. Сергiй
Жигунов”.
20.00 ”Зоряне життя. Самотнiсть перших красунь”.
21.00 ”Зоряне життя. Самотнiсть перших красунь 2”.
22.25 ”Зоряне життя. Зоряний
епатаж”.
23.25 ”Зоряне життя. Тi, що народилися в чужому тiлi”.
00.25 ”Як вийти замiж з Анфiсою Чеховою”.
02.05,03.30 ”Холостяк”.
04.40 ”Холостяк. Як вийти
замiж”.
НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с ”Ранетки”.
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.50 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi
Чана”.
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.35 Погода.
08.05 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Щоденник кар`єристки”.
11.15 Т/с ”Грань 2”.
17.00 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.30 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Хочу на Фабрику!
23.35 Зроби менi смiшно.
00.40 Х/ф ”Парковка №2”. (3).
02.15 Руйнiвники мiфiв.
К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”.
06.50 ”Країна смiється”.
07.00 ”Прихована реальнiсть”.
08.00,17.50 ”У пошуках пригод”.
10.50 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.15,16.00 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
12.00 Т/с ”Солдати”.
13.00,03.50 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”.
17.00 Т/с ”Менталiст”.
19.45 ”КВН”.
22.00,02.20 Т/с ”Надприродне”.
00.00 ”Бiйцiвський клуб”.
01.00 Х/ф.
04.30 ”Нiчне життя”.

субота
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.25 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
10.10 Т/с ”Велика прогулянка”.
13.15 Танцi з зiрками (Iталiя).
2 день, ч. 1.
15.05,17.50,22.40 Погода.
15.10 Наша пiсня.
15.50 Феєрiя мандрiв.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Контрольна робота.
17.55 Зелений коридор.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Концерт Вiтаса ”Безсонна нiч”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Концерт Вiтаса ”Пiснi
моєї мами”.
22.45 Мегалот.
2 2 . 5 0 С у п е рл ото , Тр i й к а ,
Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Погода.
23.05 Ера здоров`я.
23.30 Питання з О. Березовською.
23.40 ”Золота десятка” М. Поплавського.
00.20 Д/ф ”Няньки дикої природи”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
01.55 Т/с ”Банкiршi”.
04.30 Околиця.
05.00 М/с ”Сандокан”.
”1+1”
06.10 М/ф ”Смурфи”.
07.05,04.50 ”Справжнi лiкарi”.
08.05 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00,05.35 Комедiя ”Пiд суворим наглядом”.
11.40 Комедiя ”Весiлля не за
правилами”.
13.25 ”Шiсть кадрiв”.
14.15 ”Голос країни”.
17.25 ”Криве дзеркало”.
19.30,04.20 ”ТСН”.
20.00 Футбол. Днiпро (Днiпропетровськ) - Шахтар (Донецьк).
22.00 Бойовик ”Зворотнiй вiдлiк”.

01.25 Бойовик ”Тринадцять.
Змова”. (2).
IНТЕР
05.40 Т/с ”Смерть Вазiр-Мухтара”.
07.05,08.30 ”Городок”.
07.40 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
07.45 М/с ”Вiнкс”.
09.05 ”Орел i Решка”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.45 ”Жити - це модно”.
11.20,03.40 Д/ф ”Андрiй Краско.
Несхожий на артиста”.
12.30 Вечiр О. Пахмутової.
15.00 Т/с ”Мiй ласкавий i нiжний
мент”.
19.05 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 ”Незвичайний концерт
”ментiв”.
22.55 Х/ф ”За межею”. (2).
01.15 Х/ф ”Чорта з два”. (2).
02.50 Д/ф ”Сергiй Мартiнсон.
Космiчний лиходiй”.
04.35 ”Подробицi” - ”Час”.
05.00 ”Формула кохання”.
ICTV
05.00,05.30 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Х/ф ”Останнi днi планети
Земля”.
07.00 Козирне життя.
07.35,01.50 Х/ф ”Тiльки для
твоїх очей”.
10.25 Велика рiзниця.
11.25 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.50 Квартирне питання.
12.45 Х/ф ”Машина часу”.
14.50 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф ”Казино ”Ройаль”.
23.00 Х/ф ”Дзеркала”. (2).
03.50 Х/ф ”Кандагар”. (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,18.45,23.00 ”Київський
час”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.00 Д/ф ”Няньки дикої природи”.
07.30 Свiт православ`я.
07.40 Питання з О. Березовською.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.35,15.00,16.45,17.45,18.50,22.50 Погода.
09.05 М/с ”Сандокан”.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.55 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Шеф-кухар країни.
11.40 Т/с ”Велика прогулянка”.
15.05 Танцi з зiрками (Iталiя).
2 день, ч. 2.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.50 Золотий гусак.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 ”Свiт моєї любовi”. Ювiлейний концерт М. Поплавського.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.15 Головний аргумент.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.35 Головний аргумент.
01.45 Т/с ”Банкiршi”.
04.30 Д/ф ”Жiнки, яких б`ють”.
05.00 М/с ”Сандокан”.
”1+1”
07.10 М/ф ”Кришталик i пiнгвiн”.
08.35 М/ф ”Повернення блудного папуги”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,05.30 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25,02.00 ”Одружений за
власним бажанням”.
12.35,03.00 ”Тиждень без жiнок”.
13.45 Мелодрама ”Лавина”.
15.50,04.00 Мелодрама ”Знайди мене”.
17.35 Комедiя ”Бережи мене,
дощу”.

19.30,00.00 ”Телевiзiйна Служба Новин”.
20.00 ”Голос країни”.
22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 ”Голос країни - результати голосування”.
23.00 ”Свiтське життя”.
00.35 Х/ф ”Пiраньї”. (3).
IНТЕР
06.05 Поки всi вдома.
06.45,04.30 Х/ф ”Сни”.
08.20 М/с ”Вiнкс”.
09.05 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 Х/ф ”Iван Васильович
змiнює професiю”.
11.55 Т/с ”Холодне серце”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Х/ф ”Заборона на любов”. (2).
22.15,02.40 Х/ф ”Цивiльний
позов”. (2).
00.30 Х/ф ”На мосту”.
02.15 ”Подробицi” - ”Час”.
ICTV
05.40,06.00 Погода.
05.45,18.45 Факти.
06.05 Квартирне питання.
06.50 Анекдоти по-українськи.
07.10,17.45 Наша Russia.
07.40,00.50 Х/ф ”Осьминожка”.
10.30 Ти не повiриш!
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,18.55 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф ”Казино ”Ройаль”.
16.45 Велика рiзниця.
19.00 Х/ф ”Квант милосердя”.
21.05 Х/ф ”Кандагар”. (2).
23.30 Голi i смiшнi.
03.05 Iнтерактив. Тижневик.
03.20 Х/ф ”Останнi днi планети
Земля”.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.25,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.35,18.45,23.00 ”Київський
час”.
06.40 ”Технопарк”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.10,08.20,14.15,19.15,20.50,00.25,01.50,05.50 ”Тема тиж-
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новин”.
07.05,09.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,16.15,18.10,00.20
”Погода у свiтi”.
08.20,14.10,19.15,20.50,00.25
”Тема тижня”.
08.30 ”Рекламна кухня”.
09.20,02.30 ”Iнтелект.ua”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.10 ”Вперед, на Олiмп!”
13.35 ”Драйв”.
14.25 ”Гра долi” (Неприборкана).
15.20,04.30 ”Зверни увагу з
Тетяною Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25 ”Феєрiя мандрiв”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Народний контроль”.
19.30,20.05,01.00,01.20,05.00,05.20 ”Час iнтерв`ю”.
21.00,01.50 ”Велика полiтика”.
21.30,02.00 ”Українська незалежнiсть”.
22.00 ”Машина часу”.
22.30,04.00 ”Вiкно до Америки”.
23.30 ”Яппi”.
23.55,00.35,03.55,04.55,05.50
”Огляд преси”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.00, 12.00, 13.00 Дитяча програма «Про казки»
9.45 Познайомимось?
9.50, 17.20, 00.15 Погода
9.55, 17.25, 00.20 Погода на
курортах
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
14.00, 2.50 Х/Ф «Дім, який збудував Свіфт»
15.20, 5.35 Домашні улюбленці
і ветеринари
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
17.15, 21.55, 00.25 Познайомимось?
22.00, 4.00 Х/Ф «Роздвоєння
Агати»
23.30 Теми тижня
ТРК ”УКРАЇНА”
06.00 Срiбний апельсин.

07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Х/ф ”Смокiнг по-рязанськи”.
09.20 Т/с ”Дитина навпiл”.
12.10 Гола красуня.
13.10 Т/с ”Дитина навпiл”.
15.00,03.50 Т/с ”Дорожнiй патруль”.
18.00 Т/с ”Дитина навпiл”.
19.20 Т/с ”Дитина навпiл”.
21.15 Т/с ”Вiйськова розвiдка 2:
Пiвнiчний фронт” (2).
23.25 Т/с ”Опергрупа” (2).
01.20 Х/ф ”Поїзд на Юму”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.10, 12.55, 14.40,
18.25, 22.15, 00.25 «Погода»
07.15, 09.00, 11.55 «Малятко»
07.25, 08.30 «У фокусі»
07.50 «ФДР-Вісті»
07.35 Kids Flix
07.50, 09.30, 11.50, 16.45, 20.35,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 20.30 «Афіша»
09.40, 20.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.15 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Ключі до дому» (1)
16.05 «Караоке біля фонтана»
17.10 «Фільми та зірки»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.30 Футбол. Чемпіонат України І ліга. «Буковина» (Чернівці)
– «Олімпік» (Донецьк)
20.15 «Західний експрес»
22.25 Х/ф «Серпень» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм-аут»
08.00 «Ради і громада»
08.45 М/фільм
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00, 15.00 «Будьте здорові»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 Т/ фільм
13.30 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
14.05, 03.00 «А музика зву-

ТВА
6.30 7.45 19.30 00.40 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.45 16.05 17.00 Дитяча програма «Про казки»
9.15 17.15 21.55 00.35 Познайомимось?
9.20 Вихід є…
9.50 17.20 00.20 Погода
9.55 17.25 00.25 Погода на
курортах
12.00 6.10 Дослідження океанів планети
12.50 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
14.00 2.35 Х/Ф «Дім, який збудував Свіфт»
15.10 5.20 Домашні улюбленці
і ветеринари
16.30 Анатомія культури
22.00 3.40 Х/Ф «Роздвоєння
Агати»
23.35 Теми тижня
ТРК ”УКРАЇНА”
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20,03.50 Х/ф ”Смугастий
рейс”.
09.10 Ласкаво просимо.
10.10 Т/с ”Карамболь”.
13.10 Т/с ”Дитина навпiл”.
16.00 Х/ф ”Полин - трава
окаянна”.
18.00 Т/с ”Глухар”.
19.00,03.20 Подiї тижня.
19.30 Т/с ”Глухар”.

20.30 Т/с ”Глухар. Продовження”.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.55 Т/с ”Опергрупа” (2).
01.25 Х/ф ”Щелепи 2”. (2).
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05 «У фокусі»
07.30 «Малятко»
08.00 Kids Flix
08.10, 09.35, 11.55, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер» (рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Фільми та зірки»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Серпень» (1)
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку
101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт О. Білозір
23.00 Х/ф «Кіберзона» (3
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30,
00.15 «Музичний експрес»
06.35, 11.10, 14.00, 19.15,
21.45, 00.00 «Погода»
06.50, 19.30 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00, 15.00 «Реалії»
08.45 М/фільм
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Спорт - драйв»
11.35, 17.30 Зорепад побажань” ”Сузір’я почуттів”.(рум.
мов.)
12.00, 05.00 Т/фільм
13.30 «Жіночі долі» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А музика звучить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм
18.10 «Жіночий журнал»
18.45 «Формула успіху»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
04.20 «Телелітопис краю»
06.30 М/ф.

ТЕТ
06.30 М/ф.
06.45,08.10 ”Телепузики”.
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
09.35 ”Їж та худни”.
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,19.25 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
12.40,22.40 ”Одна за всiх”.
13.40,00.10 ”Жiноча лiга”.
14.40 ”Comedy Woman”.
15.30 Т/с ”Унiвер”.
16.50 Х/ф ”Шкiльний мюзикл
2”.
18.30 ”Королева балу”.
20.50 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.45,02.00 ”Теорiя зради”.
23.40 ”Дурнєв+1”.
00.40 ”Дом 2”.
01.35 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.45 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
07.25 М/с ”Черепашки-нiндзя”.
09.20 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
11.30 Х/ф ”Не клей дурня”.
13.30 Х/ф ”Фронт за лiнiєю
фронту”.
17.00 Т/с ”МУР є МУР 3”.
19.00 Х/ф ”Сестри”.
20.45 Х/ф ”Особистий номер”.
23.00 Х/ф ”Скарби Да Вiнчi”.
(2).
00.55 Х/ф ”Найближчий родич”. (2).
02.45 ”Речовий доказ”.
03.40 ”Правда життя”.
04.40 ”Агенти впливу”.
СТБ
05.30 М/ф ”Козаки”.
06.35 Х/ф ”Мерi Поппiнс, до
побачення!”
07.50 ”Караоке на Майданi”.
08.50,08.55 ”Снiданок з Юлiєю
Висоцькою”.
09.00 ”Їмо вдома”.
10.05 ”ВусоЛапоХвiст”.

11.05 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 Х/ф ”Солдат Iван Бровкiн”.
13.50 Х/ф ”Оксамитовi ручки”.
16.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 Х/ф ”Весна на Зарiчнiй
вулицi”.
21.05 Х/ф ”Не родися красивим”.
23.35 Х/ф ”Дванадцять стiльцiв”.
02.35 Х/ф ”Незнайомець в
дзеркалi”.
04.15 ”Мобiльна скринька”.
04.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.15 Т/с ”Ранетки”.
05.55 Т/с ”Журнал мод”.
07.00 Репортер.
07.10 Х/ф ”Звiльнiть Вiллi 2”.
09.00 М/с ”Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
09.35 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 Х/ф ”Справжнiй Гарфiлд”.
11.40 Х/ф ”Щоденник кар`єристки”.
13.20 Файна Юкрайна.
14.05 Зроби менi смiшно.
15.05 Даєш молодь.
15.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
16.50 Х/ф ”Пережити Рiздво”.
18.45 Х/ф ”Як позбутися хлопця
за 10 днiв”.
21.00 Х/ф ”Блондинка в законi”.
23.00 Х/ф ”Воображарiум доктора Парнаса”. (2).
01.35 Спортрепортер.
01.40 Х/ф ”Краса по-американськи”. (2).
03.35 Руйнiвники мiфiв.
К1
06.40 ”Пройдисвiт”.
07.10 ”У пошуках пригод”.
09.00 ”Галiлео”.
10.00 ”Спецiя”.
10.40 ”Вайп аут”.
12.30 ”Клiф дайвiнг”.
13.00 ”Найрозумнiший”.
14.45 Т/с ”Буває й гiрше”.
15.10 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
17.45 ”Бiйцiвський клуб”.
18.50 ”Городок”.
20.10,22.00,00.00 Х/ф.
01.40 ”Нiчне життя”.
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14 серпня
ня”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,12.15,18.10,00.20
”Погода у свiтi”.
08.30,15.20,23.30,04.30 ”Рекламна кухня”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.35,02.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.25 ”Гра долi” (Неприборкана).
16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20,02.00 ”Фактор безпеки”.
17.15 ”Палата”.
17.30 ”Не перший погляд”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Машина часу”.
19.30 ”Велика полiтика”.
20.05 ”Хронiка тижня”.
21.00,01.00,05.00 ”Час: пiдсумки”.
22.00 ”Територiя закону”.
22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
23.55,00.35,03.55,04.55 ”Огляд
преси”.

чить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
04.20 «Пам’ять»
05.00 Т серіал

ТЕТ

06.45,08.10 ”Телепузики”.
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
09.35 ”Їж та худни”.
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,18.55 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
12.40,22.40 ”Одна за всiх”.
13.05 ”Королева балу”.
14.00 ”Єралаш”.
14.30 Т/с ”Унiвер”.
15.30 Х/ф ”Везунчик”.
17.10,23.10 Х/ф ”Помста придуркiв”.
20.25 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.45,02.10 ”Теорiя зради”.
00.55 ”Дом 2”.
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.55 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
07.20 Т/с ”Мiс Марпл”.
09.25 Т/с ”МУР є МУР 3”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”. Експропрiацiя по-сталiнськи.
12.00,04.40 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.55 Х/ф ”Сестри”.
16.40 Х/ф ”Особистий номер”.
19.00,01.20 Х/ф ”Замiна”.
21.20 Х/ф ”Напролом”. (2).
23.20 Х/ф ”Лiфт”. (3).
03.20 ”Речовий доказ”.
СТБ
05.35 М/ф ”Козаки”.
07.00 Х/ф ”Мерi Поппiнс, до
побачення!”
08.40 ”Снiданок з Юлiєю Висоцькою”.
09.00 ”Їмо вдома”.
10.00,23.25 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 Наукове середовище.
”Життя без болю”.
13.15 Наукове середовище.
”Пiгулка вiд старостi”.
14.15 ”Росiйськi сенсацiї. Зiрка
по кровi”.
15.10 ”Росiйськi сенсацiї. Хвора слава”.
16.05 ”Зоряне життя. Зорянi
весiлля”.
17.05 ”Моя правда. Сергiй
Лазарєв. Приречений приховувати”.
18.00 ”Паралельний свiт”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф ”Здрастуйте Вам!”
(2).
00.25 ”У пошуках iстини. Любов
i смерть Василя Чапаєва”.

01.25 ”У пошуках iстини. Роксолана: кривавий шлях до
трону”.
02.20 ”У пошуках iстини. Марiя
Тарновська: таємниця Чорного янгола”.
03.05 ”У пошуках iстини. Три
любовi ”батечка” Махно”.
03.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.30 Т/с ”Ранетки”.
06.05 Клiпси.
06.35 Т/с ”Журнал мод”.
07.45 Церква Христова.
08.00,12.15 Даєш молодь.
09.00 М/с ”Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”.
10.00 Х/ф ”Як позбутися хлопця за 10 днiв”.
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.10 Новий погляд.
17.10 Т/с ”Воронiни”.
17.35 Х/ф ”Блондинка в законi”.
19.50 Х/ф ”Прекрасний”. (2).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф ”Королеви вбивства”. (2).
01.50 Руйнiвники мiфiв.
03.25 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.30 ”Найрозумнiший”.
08.00 ”AutoEVO”.
08.30 ”Модний круїз”.
09.00 ”Галiлео”.
10.00,01.30 ”Слiдами пращурiв”.
10.30 ”Вхiд заборонено”.
11.00 ”Вайп аут”.
12.00 ”Клiф дайвiнг”.
12.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
14.20 ”Якось у мiлiцiї”.
16.10 ”Брейн-ринг”.
17.15 ”Городок”.
18.50 Х/ф.
20.40 ”КВН”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.10 ”Не може бути”.
00.40 ”Бiйцiвський клуб”.
01.50 ”Нiчне життя”.
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Чоловік і жінка, поєднані разом, і є Людиною
або Про те, що найкраще бачить серце
Саме сьогодні, 4 серпня, виповнюється рочок
чернівецькій філії «Витоки» Української академії
цілительства. Її керівник – відомий на Буковині
цілитель Гаврііл ШУРПІН – гість нашої редакції.

– Гаврііле Герасимовичу, чому
вчить ваше «немовля»?
– Життю. Тому як треба поводитися у цьому світі, щоби бути щасливим.
–І багатьох уже Ви навчили
цьому?
– Нині займається четверта група
слухачів – усього 30 осіб. Крім того,
працівники філії провели 80 консультацій і 356 лікувальних сеансів, повернувши здоров’я 89 буковинцям.
– А не могли б Ви провести
своєрідну лекцію для наших читачів?
– Чому б і ні? Оскільки ми невдовзі
ввійдемо в осінь і на Буковині почнеться період весіль, розповім про те, що
варто знати молодим людям про сім’ю.
Про це ми ведемо мову на 9-му занятті,
яке так і називається: «Сім’я. Адамове
яблуко».

Енергетична
спорідненість –
запорука щастя
Англійські вчені сфотографували
з допомогою аурокамери чоловіка та

жінку, які жили разом. І з’ясувалося,
що між ними існує енергетичний перешийок. Тобто їхні аури функціонують
разом. Зв’язок між ними існує незалежно від того, знають вони про це,
чи ні, хочуть цього чи не хочуть. Цим
перешийком різноманітна енергія
переходить від однієї особи до іншої.
І йдеться не тільки про здоров’я, радість, любов, але й про втому, проблеми, хвороби. Прикметно, що коли
один із подружжя втрачає енергію, то
другий може її поповнити.
У відомого письменника Річарда
Баха, автора знаменитої книги «Чайка
з іменем Джонатан Лівінгстон» є твір
«Єдина». В ньому йдеться про чоловіка та жінку, які неймовірно кохають
одне одного. І сталося так, що під час
перельоту вони потрапляють в інший
вимір. Там, у паралельному світі вони
зустрічають надзвичайної вроди істоту, яка захоплює їх красою та розумом.
Спілкуючись із ними, вона розкриває
їм зміст і сенс свого існування. Виявляється, що вона житиме доти, доки
вони, тобто Він (чоловік) і Вона (жінка)
будуть разом.
– І про що це свідчить?

– Про важливість у житті кожної
особи чоловічого та жіночого начал. У
китайській філософії – це енергія яньінь, у слов’янському ведизмі – явьнавь тощо.
Рівень перешийка визначає ступінь гармонії між подружжям. В інеології – науці, що вивчає обмін інформації
(енергії) між об’єктами, виділяють
три рівні енергетичного зв’язку між
людьми.
Якщо людей зв’язує тільки пристрасть, то подружжя притягується
інстинктом продовження роду. Тому
у період близькості люди втрачають
енергію та опісля відчувають слабкість
і сонливість. З роками вони холонуть
одне до одного, стають чужими, з’являється основа для подружньої зради.
Причина – низький рівень зв’язку:
Душа мовчить, а статеві центри розрядилися. Як правило, таке подружжя
живе тільки заради дітей. Цей рівень
називають астральним.
Коли ж в обох відкриті ще й душевні чакри, то цей зв’язок значно
міцніший: тяжіння не тільки між статевими центрами, а й душевними,
дарує радість, гармонію у стосунках,
збагачує емоційно та чуттєво. Такий стан душевності притаманний
слов’янським народам, які відрізняються від західних сусідів саме душевною відкритістю. Цей рівень гармонії,
який звуть душевним, викликає після

близькості не слабкість і відчуження,
а підйом.
Якщо ж у подружжя відкриті духовні центри, то через їхній перешийок
відбувається обмін між усіма чакрами.
І люди вже спілкуються не тільки на
рівні почуттів, а й думок. Під час близькості енергія рухається великим колом
й її основу становить духовна енергія.
Це і є зріле «Адамове яблуко» – злиття
двох духовно розкритих половинок.
Бо Бог задумав вступ в інтимні стосунки і формування сім’ї тільки після духовного дозрівання та розкриття.

Обирай пару за
духом та відповідністю
Обираючи собі пару, людина,
найперше, повинна звернути увагу
на рівень розвитку своєї половинки та
її відповідність системі життєвих цінностей, якою сама керується в житті.
Коли в одного із подружжя головним
у житті є матеріальні статки, тобто він
перебуває на грубому астральному
рівні, а в іншого переважають духовні
потреби, – добра у цієї пари не буде,
її замордують сварки та непорозуміння. Бо у цьому випадку порушується
космічний, себто моральний закону
відповідності. Більш грубі матеріальні
вібрації людини проникають у більш
легке поле, обтяжуючи його. А це
порушує здоров’я, забирає радість,

Хочеш бути щасливим? Одружуйся! Але з репетицією…
Не поступлюся, не
пробачу

Нинішня молодь, як стверджує
старше покоління, ставиться до шлюбу надто легковажно. Ніхто ні в чому
не хоче поступатися, ніхто нікому не
хоче пробачати. Щось не так – й одразу ж розбіглися.
За даними головного управління
статистики у Чернівецькій області,
2009 року зареєстровано 7158 шлюбів, наступного 2010-го – 6615. А розлучилися, відповідно, 2009 року 2921
сімейна пара, а 2010 році – 2391. Це
окрім розлучень через суд.

Новий вид шлюбу
– фактичний
Світовий інститут шлюбу знає
дві його форми – цивільний і церковний, тобто один шлюб є законним
для держави, а інший – для церкви.
Та останнім часом набув популярності ще один його різновид, який
зараз іменують «фактичним». Утім,
його не визнають ні церква, ні держава.
Фактичний шлюб в Україні – це,
найчастіше, своєрідний спосіб випробувати свої стосунки. Таке співмешкання є поширеним явищем
серед сучасної молоді. Коли ж молоді
люди усвідомлюють, що їхній союз
задовольняє обох, наважуються зареєструвати його.
– Через те, що випробувальні
шлюби значно поширилися, офіційний рівень розлучень скорочується,
адже фіксують лише офіційний роз-

рив. Тому така своєрідна репетиція
шлюбу є досить позитивним явищем
для молоді, – каже психолог-практик
Любов ЗІНЗЮК, викладач кафедри психології та соціології ЧНУ.
Вона також зауважила, що причиною
зменшення розлучень може бути й те,
що нині ми трохи більше почали цінувати власну культуру та серйозніше
ставитися до створення сім’ї.

А як в інших?..
Цікаво, а що було б, якби в Україні заборонили розлучатися? Невже
ніхто б не одружувався?! Ось для прикладу Мальта з її 400-тисячним населенням є єдиною державою Європи,
в якій розлучення заборонені. Але
водночас вона визнає розлучення,
які відбулися за кордоном. В Ірландії,
приміром, подружжя має прожити
чотири роки нарізно, перш ніж отримає право на розлучення. Порівняно
недавно можливість розірвати шлюб
отримали громадяни таких країн, як
Італія, Португалія, Іспанія тощо. За-

звичай не дозволяються розлучення
в тих католицьких країнах, де на
формування права відчутний вплив
має католицька церква.

Через щасливу сім’ю
– до здоров’я
– Сімейні стосунки мають велике
значення для здоров’я людей, – наголошує Олександр СІКОРСЬКИЙ,
обласний сексопатолог головного управління охорони здоров’я
Чернівецької ОДА, лікар-сексопатолог вищої категорії центрального обласного медичного
діагностичного центру. – Бо сприятливий морально-психологічний
клімат сім’ї позитивно позначається
на здоров’ї всіх її членів.
Та й статистика свідчить: у щасливих сім’ях люди менше хворіють і
довше живуть. А ще загальновідомим
є такий факт: одружені чоловіки
живуть довше за холостяків.
– Кращим віком для того, щоби

одружитися, є 20 - 24 роки, – зазначає Олександр Миколайович. – Та,
перш ніж зробити цей важливий
крок, потрібно оцінити спільність
життєвих інтересів, обопільний рівень розвитку, серйозність намірів
і глибину поваги та кохання. Та й
без дбайливого ставлення одне до
одного ще до шлюбу, тобто в період
знайомства, не обійтися. Треба також
вміти критично ставитися до себе, а з
довірою – до інших.
Серед основних причин розлучень лікар називає економічні
(низький рівень заробітної плати,
безробіття), асоціальні (алкоголізм,
наркоманія, проституція), психологічно-етичні (жорстокість, конфліктність, ревнощі, подружня невірність)
та медичні (хронічні інфекційні та
венеричні захворювання, психічні
й сексуальні відхилення, імпотенція
тощо).
Розлучення – це не тільки
душевна дисгармонія окремої людини, а й населення
загалом.
Та чи не найбільше від негативних наслідків розлучень страждають
діти. За словами Олександра Сікорського, погіршується не тільки їхнє
виховання, а й збільшуються випадки
психічних захворювань серед малюків. Зрештою, – і це варто завжди
пам’ятати – тільки сім’я дає опору
почуттям, мріям, надіям та допомагає
досягати бажаного, – наголошує
лікар-сексопатолог.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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навіть може змінитися доля, оскільки
важчі вібрації притягають із простору
такі ж грубі події.
Таким чином і відбувається взаємовплив у родинах. Діти ж, які перебувають під впливом єдиного негармонійного поля сім’ї, можуть частенько
хворіти.
У Біблії, до речі, щодо цього говориться: синам Божим не рекомендується одружуватися на дочках земних.
І вислів «син Божий» не означає якусь
неземну істоту. Тут мовиться про те,
що духовні люди (і чоловіки, і жінки)
повинні знаходити пару відповідну
собі. Та, на жаль, більшість людей не
відчувають внутрішній світ того, хто
поруч. Але збігає час і виявляється,
що красивий, добрий та уважний
насправді є зовсім іншим: він грубіянить і ображає. І з’являється гірка
розпачлива думка: де ж ті, в кого ми
закохувалися? Чому вони щезають,
розчиняються у просторі? Річ у тім, що
закоханість формують розум і почуття,
вони ж малюють зовнішню форму. А
вона, себто форма, часто-густо не відповідає вмісту. Тому у «Витоках» вчать
саме цьому – бачити серцем.

Богдана ЦЮРУПА, студентка ЧНУ

У 29 років –
уже дідусь

29-річний житель
Великобританії Шем Девіз
став наймолодшим дідусем
у країні. Дочка молодого
британця стала матір’ю в
14 років, сам він уперше
став батьком у 15 років.

За словами Дейвіса, коли він спробував зайти в палату, щоби побачити
свою онуку, медсестри попросили його
пред’явити документи, оскільки прийняли його за неповнолітнього, – зазначає
британський таблоїд «The Daily Mail».
Батькові новонародженої Джордану
Вільямсу напередодні виповнилося 15
років. Він вчиться на перукаря та радий
народженню дитини. Після виписки з
лікарні сім’я неповнолітніх переїде до
бабусі Тії Девіз, яка буде допомагати
їм виховувати дитину, поки вони не закінчать школу.
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Стан здоров’я найбільше хвилює пенсіонерів
А загальна проблема буковинців – необізнаність
За даними Міністерства охорони здоров’я, в
Україні понад мільйон людей інфіковані вірусом
гепатиту B і близько 1,2 мільйона – вірусом гепатиту
С. Але це лише верхня частина айсберга.
Новина про безкоштовне тестування на наявність вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІД і сифілісу минулого
тижня не залишила байдужою чернівчан. Особливо пенсіонерів.
Зранку випадково стала свідком

телефонної розмови жінки солідного
віку. Вона вмовляла свою подругу
піти з нею на Театральну площу,
бо «там робитимуть якесь УЗД(!).
Не знаю яке, але такого в Чернівцях більше не роблять. Тим більше

– безкоштовно! Я в газеті читала!».
Чимало опитаних нами присутніх на
площі справді й гадки не мали, що
за аналізи прийшли здавати. Однак штовхалися й сперечалися за
першість у черзі. Дехто навіть вигукував: «Нарешті в нашій державі хоч
щось для людей безкоштовно почали
робити! Але й тут вкрали та привезли
тільки 200 наборів…»
Справді, Чернівці, за сприянням партнерів акції міжнародного
благодійного фонду «Відродження»
та альянсу «ВІЛ/СНІД», отримали

лише 200 тестів. А охочих пройти
їх було значно більше. Та проблема
тут зовсім в іншому. З’ясувалося,
дуже мало чернівчан знають про
те, що подібні аналізи можна здати у Чернівцях у зручний для них
час. Щоправда, не безкоштовно.
«Поінформованість про гепатит
C залишається на низькому рівні
серед населення, в тому числі серед
медичного персоналу та осіб, що мають найбільший ризик інфікуватися
вірусом» – наголосив координатор
акції Володимир Антонюк.

Тому ті, хто все ж бажає бути впевненим у своєму здоров’ї, можуть звернутися до місцевих лабораторій.
Цікаво, що у розвинених країнах, таких як Данія, Франція та
Німеччина, 2/3 вартості лікування гепатиту С бере на себе
держава. У нас давно обіцяна
державна програма, що допомагає хворим на гепатит, досі не
працює…

Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»

Як впоратися з сонячною алергією?
Тисячі людей влітку прямують на
природу, до водойм, їдуть до моря,
відпочивають у південних країнах,
щоби погрітися під променями ласкавого сонечка, отримати золотисту засмагу, зміцнити імунітет і здоров’я.
Та, на жаль, чимало людей
страждають від сонячного дерматиту
(фотодерматит, фотодерматози). Це
– алергія на сонце, яка з’являється
під дією різних чинників: тривалому
впливі яскравих і гарячих променів
сонця на шкіру, поєднанні впливу сонця з іншими подразниками:
хлоркою в басейні, пилком рослин,
кремом, дезодорантом, лікарськими препаратами тощо.
Сонячна алергія нагадує звичайне подразнення шкіри і проявляється як червона висипка на
ногах, руках і всьому тілі, а також у
вигляді лущення шкіри, невеликих
острівців гнійничкових висипань,
набряків, просто почервоніння
шкіри, свербіння, печіння. Часто
алергією на сонце страждають
діти, чий імунітет ослаблений, після
хвороби.
Будь-яка алергія – це, перш за
все, результат зниження імунітету,
нестачі вітамінів в організмі, порушення обміну речовин.
Поради для боротьби із сонячною алергією:
• Користуйтеся УФ-захисними
кремами, лосьйонами для засмаги,
наносячи їх на тіло за 20 хвилин до

виходу на сонце, а після засмаги і
душу нанесіть зволожуючий крем,
призначений для зволоження і
захисту шкіри від впливу на неї сонячних променів.
• Виходячи з води, не витирайтеся насухо, так як рушником ви
зітрете захисний шар крему, і його
доведеться наносити знову.
• Намагайтеся якомога менше
використовувати декоративну
косметику, гелі, креми, туалетну
воду, парфуми, тому що під впливом сонячних променів всі вони
провокують появу пігментних плям
різного забарвлення, які зникають
тільки через два - три тижні.
• Якщо ваша шкіра дуже чутлива, засмагайте в тіні, під накриттям,
уникайте прямих сонячних променів.
• Нехай ваша засмага не буде
бронзовим, а тільки золотистим,
зате ви уникнете дискомфорту від
обпаленої шкіри, лущення і почервоніння, підвищеної температури
тощо.
• Щоби позбутися сонячної
алергії легкої форми, можна використовувати мазі, що містять бетаметазон, преднізолон, дексаметазон.
• Не лікуйте почервоніння, опіки
чи свербіж народними методами,
такими як сметана, рослинна олія.
Це не допоможе.
• Використовуйте спеціальні
гелі після засмаги. Всі вони містять

протизапальні речовини, екстракти
цілющих рослин і добавки, які заспокоюють і охолоджують шкіру.
• Випивайте не менше двох літрів
негазованої води в день. Це допоможе вивести з організму токсичні
речови.
Але якщо ви знаходитесь в поїздці і проблему треба вирішувати
швидко і на місці, а висипання псують
вам весь відпочинок, то вам стануть
в нагоді інші поради.
• Перед поїздкою купіть в аптеці
антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із
лікарем-дерматологом. Якщо ви приймаєте протизаплідні засоби чи антибіотики, зверніть увагу на позначку
«викликає фотосенсибілізацію», і
замініть їх на час відпочинку.
• При появі сонячної алергії зведіть до мінімуму час перебування на
сонці, поки не усунете запалення
шкіри.
• Підтримуйте у цей період печінку спеціальними препаратами, які
нормалізують її діяльність, а також
сприяють нормальному обміну речовин в організмі, регенерації шкірних
покривів.
Це антиоксиданти, вітаміни Е,
В, С, а також аспірин, індометацин,
кларитин, у крайньому випадку –супрастин або тавегіл.
• Не нехтуйте лікуванням, адже
сонячна алергія може викликати
екзему, яку лікувати буде важче.

Не варто думати, що сонячна
алергія – назавжди і ви більше не
зможете повноцінно проводити свій
відпочинок на відкритому сонці.

Знайшовши причину її виникнення, та усунувши її, ви позбудетеся
проблеми назавжди. Гарного вам
відпочинку!

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
■ Лікування захворювань суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого болю при захворюваннях рук, ніг,
спини, попереку, застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р
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Гороскоп на тиждень
Ви настільки динамічні й активні, що створюватиметься відчуття вашої повсюдної присутності.
Це дозволить за короткий час вирішити усі важливі
справи. Будьте готові зустрітися з колишніми коха-

Смерть тарганам!
Таргани – не надто приємні сусіди. Вони можуть переносити різні захворювання.
Та й великого естетичного
задоволення не приносять.
Щоправда, з біологічної точки

зору таргани корисні, адже
доїдають залишки їжі, очищаючи тим самим наші домівки.
Та, чомусь, ніхто не ставиться
до них за це із великою вдяч-

ністю. І практично кожен, у
кого в будинку є таргани, мріє
їх позбутися.
Способів є багато: від рекламованих пасток і хімічних
препаратів до традиційного

карбофосу, який застосовують санепідемстанції. Більшість цих способів має чимало
недоліків. Таргани, якщо й
зникають, то лише на деякий

час. Або ж зменшується лише
їх кількість. У квартирі може
залишитися неприємний запах від препаратів. До того
ж усі хімікати небезпечні для
здоров’я людей і тварин.
Найстрашніша отрута
для тарганів – борна кислота.
Вона зовсім нешкідлива, тому
її можна сміливо використовувати. Для обробки всієї
квартири буде потрібно від
30 до 100 грам, залежно від
розмірів приміщення та вашої
ненависті до тарганів.
Обсипати порошком борної кислоти потрібно раковини, туалет, ванну, плінтуси,

вентиляційні отвори та всі
місця, де найчастіше збираються таргани.
Можна скористатися і таким рецептом. Візьміть сирий
яєчний жовток, насипте у нього порошок борної кислоти
(30-50 грамів), розмішайте
до стану густої кашки. Зліпіть
із неї невеличкі кульки і дайте
їм засохнути. Потім розкладіть
по всій квартирі. Особливу
увагу приділіть кухні, туалету і ванній кімнаті. Заражені
таким чином таргани рознесуть отруту серед інших. І
в результаті всі шкідники з
часом зникнуть.

Рибалка упіймав величезного
сома-альбіноса

ОВЕН

ними. Якщо хтось із них – Стрілець, то можливе навіть
відновлення стосунків.

ТЕЛЕЦЬ

Приділіть увагу зміцненню сімейних стосунків,
особливо з родичами-Дівами. На професійному
полі не виключені конфлікти, які змусять вас переглянути погляди на кар’єру і, можливо, зайнятися
пошуками нової роботи. Пам’ятайте, що будь-які
зміни – на краще.

БЛИЗНЮКИ

РАК

Начальника відділу кадрів
ОЛЕКСАНДРУ ГРИГОРІВНУ

ЛЕЩЕНКО
з днем народження вітає
адміністрація
ПМК 76 та колеги.

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâiòëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâiëåé,
Ìè ùèðî Âàñ âiòàєì.
Æèâiòü äî ñòà ùàñëèâèõ ëiò!
Öüîãî ìè Âàì áàæàєì.

В Україні суттєво подорожчають презервативи
Також уряд хоче «заробити» на підгузниках, дитячих
пелюшках та різних видах сосок
Кабінет Міністрів України викреслив
презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються
ПДВ. Це може призвести до того, що найбільш доступний засіб захисту від СНІДу
подорожчає на 20-25%, – повідомили у
Фонді Олени Пінчук «АНТИСНІД». До того
ж, за інформацією фонду, постачальники
презервативів, швидше за все, будуть
змушені на 1-2 місяці прибрати їх з полиць
аптек і магазинів для переоцінки і нанесення нового маркування.
– І це відбудеться у розпал сезону
курортних романів і ризикованої сексуальної поведінки! Адже літні місяці
в Україні – це традиційний пік «споживання» презервативів. У цей період на
Крим і в південні області нашої країни
припадає до 25% річного обсягу продажів

контрацептивів, – підкреслюють у фонді
«АНТИСНІД».
Проте найбільше від нововведень
постраждають молоді сім’ї з малолітніми
дітьми – з оновленого переліку виробів
медичного призначення, які не обкладаються ПДВ, викресле дитячі пелюшки і
підгузки, різні види сосок тощо.

Приплив життєвих сил забезпечить вам чудовий настрій. Вдало пройдуть ті зустрічі, де ви
зможете проявити свій ораторський талант. А от у
сімейних стосунках краще бути небагатослівним: є
ризик образити свою другу половину. У разі нестачі
коштів сміливо звертайтеся до Дів.

ЛЕВ

Зараз у вас є всі шанси для створення матеріальної бази на майбутнє. Прокинеться жага до
прекрасного: від відвідування дорогого ресторану
або купівлі вишуканої обновки, до походу в театр,
на оперу чи балет. Ближче до вихідних чекайте
звісток від друзів-Овнів.

ДІВА

Не втрачайте можливості побути наодинці з собою і подумати про помилки та їх виправлення. У деяких ситуаціях ще можна реабілітуватися. При потребі
поради, шукайте Водолія. У любовних стосунках
– романтика і гармонія. Не зловживайте алкоголем
та жирною їжею. Існує ймовірність отруєння.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня не довіряйте першому враженню
і словам, не підтвердженим вчинками. Є ризик
розчарування, особливо щодо Риб. Однак є велика
ймовірність отримати пропозицію руки і серця. Перевірте, чи немає у вас заборгованостей. Якщо такі є, то
погасіть у максимально короткий термін.

СКОРПІОН

Усі переживання позаду і ви можете дозволити собі якщо не повноцінну відпустку, то бодай
пару днів байдикування. Не виключена зустріч
із старими друзями, однокласниками, кимось із
Терезів. Фінансові надходження зростуть, але
для цього доведеться докласти зусилля.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня сміливо плануйте важливі зустрічі. Навіть якщо переговори не матимуть бажаного
результату, ви залишите про себе гарне враження,
здатне принести дивіденди в майбутньому. Особливу увага приділіть старшим родичам. Відмінною
компанією на вихідних будуть Близнюки.

КОЗЕРІГ

Вас чекають суперечки з друзями. Особливо
це стосується когось з Левів. Перегорніть сторінку
минулого і почніть жити по-новому. Велика ймовірність зірвати «великий куш» у фінансових операціях.
Можете витратити їх на зміну гардеробу чи облаштування помешкання.

ВОДОЛІЙ

Дуже яскравий тиждень. Вас чекають несподівані
відвертості, романтичні вечори. Однак не забувайте
займатися профілактикою здоров’я. Нездужання
може підступити непомітно. Продуктивність праці буде
високою. Це відзначать колеги-Скорпіони. Вихідні
проведіть у приємній компанії за містом.

Його вага 88 кілограмів. Сталося це неподалік Барселони
35-річний рибалка Кріс Гриммер спіймав
велетенського сома-альбіноса у річці Ебро,
недалеко від Барселони. Як пише газета «The
Sun», риба, довжиною 2,4 метри важила
близько 88 кілограмів. Щоби витягти її, Крісу
знадобилася допомога двох приятелів. За його
словами, наступного дня він ледве ходив, але
воно того варте. Величезну рибу вписали у
«Книгу рекордів Гіннеса». Попередній рекорд
належить жінці, яка у тій самій річці упіймала
сома, вагою 87 кілограмів. Більше ви можете
дізнатися на сайті: ohota-rybalka.com.ua.
УВАГА! АКЦІЯ! Присилайте статті
та фото звіти на тему мисливства, рибалки та активного відпочинку на адресу:
boss.rybak@list.ru. Найактивніші отримають
призи від партнерів порталу.

Період вдалий для фінансових операцій. Будьте уважні до отриманої вами інформації: від того, як
ви будете її використовувати, залежить найближче
майбутнє. Ваша привабливість обіцяє підвищену
увагу від протилежної статі. Очікуйте з’ясування
стосунків із Раками.

РИБИ

Рутина буде сковувати ваші творчі пориви. Але
саме вона несе за собою поповнення бюджету. В особистому житті переважає сентиментальний настрій,
бажання любовних зізнань, побачень подарунків.
Вирушаючи в подорож, сміливо розраховуйте на
Козерога. Він складе вам гідну компанію.

12

Передплатний індекс

№32 (396) 04.08.2011–10.08.2011

09584

на коня

Однокласники. Ua

чиновника(і трохи про ідеологію Михайлішина)
Ті, хто скаржаться на
недоступність депутатів,
грішать проти істини. Принаймні, щодо чернівецьких
депутатів. Уся королівська,
губернаторська і мерська
рать тусується у соціаль-

так друзям і однокласникам.
Він же, судячи з його сторінки, любитель суші, рибалки і
Калічанки. А ось вірний ідеям націонал-демократії пан
Павлюк-молодший, як з’ясувалося, у дружніх стосунках

Анатолій Чесанов виглядає достатньо скромно,
але завжди встигає на «роздачу слонів»
них мережах. В Однокласниках ua присутні майже усі
чернівецькі і буковинські
депутати. Відриваються по
повній, відводять душу, так
би мовити, беззастережно,
що цікаво. До речі, у нашій
провінції посадовці настільки
безтурботні, а журналісти
настільки ліниві, поступливі
і добрі, що свої сторінки у соціальних мережах політики
заповнюють направду щиро.
І ми насолодилися відвертістю сповна. Тим більше
цікаво було провести ґрунтовну розвідку депутатських
прихильностей і зв’язків (ну
куди ж без цього журналістам!). А після цього вирішили
поділитися враженнями з
читачами.
Першим, звісно, у поле
нашої уваги потрапив депутат Віталій МИХАЙЛІШИН.
Ця людина тривалий час
перебувала у тіні, тож і не
вельми відома чернівчанам.
Але тепер п. Віталій посів
не стільки козирне, як обтяжливе місце виконувача
обов’язків мера міста. І увага
до нього неабияк зросла. Що
він за один? Звісно, в Однокласниках не друкують
програми розвитку міста,
але відчути людину мережа
дозволяє значно краще, ніж
усі політичні декларації. Але
про нього пізніше.
… Ось депутат Бешлей нещодавно вступив до групи за
інтересами «Новий інтер’єр»
і «Перебудова» – значить покращив житлові умови. Про
це звітував як не виборцям,

Âåðñ³ ¿
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

із славетним паном Лієвим,
який менеджирує у Криму.
І водночас Михайло Павлюк активно виступає проти
розташування російського
Чорноморського флоту у Севастополі. У пана Лієва, про
якого багато говорили, але
мало писали, є аж 177 друзів,
багато з них із Чернівців. Але
серед них немає Лівіу Руссу…
Для тих наших читачів, хто
не в курсі, пан Руссу колись
був заступником пана Лієва і
нині майже сім місяців провів
в СІЗО за підозрою у нецільовому використанні повеневих коштів. Пан же Лієв,
як бачимо ще той «гусак».
Бо з нього, як з гуся вода. До
речі, надцікавий персонаж,
цей колишній посадовець
Чернівецької ОДА. Любитель
адреналіну. Фотографуватися пан Лієв любить або
десь над прірвою, звітуючи
про черговий небезпечний
екстрім-похід, або в бюрократичних інтер’єрах. Очевидно
і те, і те гарячить його кров.
У тихому вирі його окулярів,
схоже, водяться біси.
Пан Каспрук і пан Довганич передбачливо приховали свої потужні сторінки від
сторонніх поглядів. Сильні
пристрасті рвуть душу депутата від «Свободи» Назара Горука. Раніше на своїй
сторінці «Однокласників»
п. Назар вступав у групи по
інтересах, які ділилися між
Україною та футболом, що
взагалі-то можна передбачити. Але останнім часом відбулася цікава еволюція. І він

вступив у групу по інтересам
«Мільйонери та їх діти», що
погодьтеся досить дивно. Чи
п. Горук мріє, що його діти будуть дітьми мільйонера чи ще
щось... Чи просто звичайний
інтерес до багатства. Вже під
час свого депутатства п. Горук
вдався до неймовірних кроків, як для депутата ВО «Свобода», і вступив до групи за
інтересами з назвою «Італія!
Атарвьомся по-русскі» про
відпочинок та розважальні заходи в Італії. Остання новина
з його сторінки, очевидно, чи
то в очікуванні виборів чи ти
спокутуючи італійські гріхи п.
Горук, вступив до групи: «Господи, почуй мої молитви!»
Якщо резюмувати враження
від подорожі депутатськими
сторінками, то можна сказати,
що більшість наших депутатів
– жертви гламуру. Не знаю, чи
живуть всі вони за Конституцією, але більшість з них суворо
дотримується стандартів гламурних журналів. Так, вони
люблять фото з блискучими
цяцьками і завжди користаються можливістю похизуватися ними. Але, на щастя, наші
депутати не пишуть, принаймні, маніфестів в Інтернеті, як
норвезький кілер Брейвік. А
захоплюються подорожами
і красивими інтер’єрами. Не
найгірший варіант. На жаль,
газетної площі замало, і поділитися усіма враженнями, які
мене переповнюють, за один
раз не вдасться. А хочеться,
хочеться... Треба відзначити,
що буковинські депутати надзвичайно товариські, на їхніх
сторінках кількість друзів – від
ста і далі. А подекуди і триста

Віталій
МИХАЙЛІШИН:
«У нас дивне
ставлення до
політиків. Ніби це
щось окреме, не
люди... Мене ж
статус ніколи не
цікавив»

Дещо випадає із загального ряду користувачів соціальних мереж, приміром, Ярослав
Кушнірик, персональна сторінка якого зроблена у стриманому дусі ще радянського інтелігента. Що чомусь викликає
симпатію. Що здивувало, достатньо скромно виглядає пан
Чесанов. З його фото, однак,
можна зрозуміти, що він пильнує момент, коли відбувається
«роздача слонів». І, власне,
сторінка Віталія Михайлішина,
про якого ми згадували на початку, теж відчутно інша. За
стилем вона виявилася не гламурною, не понтовою, не розцяцькованою, а... родинною. З
паном Михайлішиним вдалося
поспілкуватися. В інших числах
газети й інші депутати можуть
прокоментувати – що, чому і
звідки...
– Пане Віталію, перебувати на такій посаді і мати
сторінку в соціальній мережі?.. Вас, власне, не лякає
така відкритість?
– Я зареєстрував свою
сторінку 5 років тому. Тоді не
було причин думати про це.
Був надзвичайно радий можливості спілкуватися з друзями, яких не бачив багато
років. Побачити їхні обличчя,

Пан Лієв любить ходити по жердинці.
Такий у нього прикол, хобі. Традиційна
вдача українського чиновника
та більше. Це підштовхує до
думки, що політика – насамперед здатність до спілкування, комунікації, заведення
зв’язків.

дізнатися, як склалися їхні долі.
Я був у захопленні від того,
що можна знайти людей, до
яких ти небайдужий. Мені взагалі приємно спілкуватися з

Судячи з сторінки Віталія Михайлішина, він
надзвичайно цінує родинні стосунки
людьми. Зараз, на жаль, цей
сайт майже не відвідую. Немає
часу. Крім того, зникла новизна, з’явилися нові можливості
спілкування. Але пам’ятаю
перші враження – дуже приємні і сентиментальні. Чи лякає
мене відкритість через те, що
нині займаюся політикою? Чи
не варто прикрити сторінку?
Я не боюся відкритості. У нас
дивне ставлення до політиків.
Ніби це щось окреме, не люди...
Але вони такі ж самі, як і всі...
Ну не можна розділяти! Я сам не
спілкуюся за критеріями, хто на
чому їздить і хто у чому ходить,
бо це просто смішно. Статус
мене ніколи не цікавив. Більш
ніж впевнений, що і на рівні міністрів і депутатів у соціальних
мережах маса людей. Тому що
хочеться спілкуватися, хочеться того ж, що і всім іншим. Кави
випити, побалакати з друзями.
Всі ж ми люди. Одна й та сама
психологія. Нам Бог дав можливість розвиватися, працювати,
жити. А більше, я вважаю, нічого і не потрібно. Треба за це
дякувати Богові і використовувати ці можливості.
– Тобто ваш досвід
спілкувань у соціальних
мережах переважно позитивний?
– Завдяки цій сторінці я не
так давно зустрівся із шкільними друзями, яких не бачив
десятки років. З тридцяти чотирьох – лише вісімнадцять.
Інших розкидало світами. І ось
ми прийшли до нашої школи.
І це було страшенно цікаво
– побачити, як вони змінилися,
як вони тебе сприймають. Які
долі, діти, зміни. Мені це принесло купу задоволення. Був
вражений тим, до речі, що ті,

хто були кращими у радянській
школі, нині часто пасуть задніх і потерпають від невдач.
У багатьох не склалося. Така
закономірність примушує замислитися.
– Ви вважаєте важливою участь політиків у соціальних мережах?
– Як не мене, це корисно
для суспільства. Принаймні,
це більше йде на користь, аніж
на шкоду. Так простіше жити.
В європейських країнах мери
міст їздять на роботу на вело-

Володимир Бешлей
нещодавно став членом
груп «Дизайн інтер’єру»
та «Перебудова»
сипедах. А ми ж прагнемо до
Європи. Ну так давайте жити
демократичніше, простіше,
відкритіше. Можливо, тоді менше буде негативу, агресії у
ставленні одне до одного.
Тим паче, що у мережах
політики спілкуються з друзями, які, як правило, далекі від
політики. Будь-який відвідувач
мережі може побачити, що при
владі нормальна людина із своїми симпатіями, захопленнями
і недоліками… Я не вважаю, що
потрібно ховатися від когось.
(Продовження в наступному
номері).
Усі фото взяті з
відкритих сторінок
www.odnoklasniki.ua.
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