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БІРЮЛЬОВО – НЕ
БИРЮЛЬКИ
або Про старі імперські
граблі

Революція в медицині

Замість терапевтів і педіатрів – сімейні лікарі?..
Про реформування медичної галузі в Україні та області на селекторній прес-конференції розповідав
Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, директор департаменту охорони здоров’я та
цивільного захисту населення
облдержадміністрації.
За словами організатора охорони
здоров’я, ця реформа покликана наблизити нашу державу до рівня провідних європейських країн і значно
поліпшити якість нашої медицини. Ігор
Шкробанець наголосив, що, завдяки
реформі,на Буковині вже запроваджено
сімейну медицину і протягом року в краї
відбулася майже революція у сільській
медицині.
– У сільських місцевостях створені
амбулаторії загальної практики сімейної
медицини та фельдшерсько-акушерські
пункти (ФАПи) , – каже Ігор Дмитрович.
– Наразі ми вже відійшли від терапевтів
і педіатрів, оскільки сімейна медицина
споріднена із цими напрямками.
Утім, як сімейні медики вирішуватимуть водночас геронтологічні та педіатричні проблеми, не розголошувалося.
Та пацієнти вже мають із цим головний
біль. Бо лікувати 80-літню бабусю і 8-місячне маля – це «дві великі різниці», як

кажуть в Одесі.
Хоча головний медик краю визнав,
що пацієнти невдоволені нині роботою
медичних працівників, а медики – оснащенням і заробітною платнею. Але
все це, на його глибоке переконання,
через те, що «всі роки незалежності ми
жили й працювали ще за радянською
системою». Тож нині прийшов час змінювати її.
– Нам треба дотримуватися принципу, за яким живуть розвинені країни,
де багаті платять за бідних, а здорові
за хворих, – додав Ігор Дмитрович. Та
реальних наслідків цієї реформи, каже
чиновник, варто чекати не раніше, ніж
за 5-7 років.
Як наголосив п. Шкробанець, в
області вже створено екстрену медичну допомогу та медицину катастроф.
Щоправда, невідомо, чи відчули це
буковинці. Та, за словами п. Шкробанця, кожне авто цієї служби нині забезпечене ліками. Час доїзду швидкої
теж скоротився, бо немає прив’язки
машин до району. Наприкінці цього
– на початку наступного року, як пообіцяв Шкробанець, автопарк швидкої
поповнять 36 машин на суму майже 22
млн. грн. Будемо на це сподіватися. Та,

абзац новин

У

Чернівцях на кладовищі встановлять відеокамери. Таке рішення
прийняла адміністрація після актів вандалізму та крадіжок на центральному кладовищі міста. Наразі ж цвинтар площею
50 га охороняють лише два охоронці.

А

пробований новий екскурсійний
маршрут релігійними святинями
Буковини. Він включає в себе
відвідування таких сакральних споруд,
як Костел Воздвиження Святого Хреста,
що у Чернівцях, Вознесенська церква
в. Лужанах на Кіцманщині, Свято-Івано-Богословський та Свято-Успенський
чоловічі монастирі на Заставнівщині та інших визначних релігійних святинь краю.

У

департаменті ЖКГ новий начальник управління комунального
господарства. Ним призначено Миколу Гушула, колишнього начальника
аварійно-диспетчерської служби міста.
Його стаж роботи в комунальній сфері становить 28 років. Нагадаємо, що
колишній начальник управління комунального господарства Ярослав Кушнірик
звільнився з посади у червні і майже три
місяці управління було без начальника.

щоби не сталося так, як з перинатальним центром. Його обіцяли відкрити 19
грудня – до дня святого Миколая – однак відклали на наступний, 2014 рік.
– Наразі є певні проблеми із проходженням грошей через казначейство,
відповідно це й відсунуло оплату вентиляційного обладнання, а воно виготовляється провідними європейськими
фірмами, в яких умова – фінансування
робіт, – пояснював директор департаменту. – Тому й зсунувся початок
робіт. Наші чернівецькі будівельники
прив’язані до того, що треба змонтувати це обладнання, а вже потім робити
оздоблювальні та штукатурні роботи.
Я ще раніше казав: перинатальний
центр – це складна інженерна споруда,
а не просто приміщення, куди привезли ліжка, побілили стіни, пофарбували
вікна і сказали, що це лікарня.
Стосовно директора перинатального центру, то Ігор Дмитрович повідомив: обов’язки керівника будуть
покладені на Лівію НІКІФОР, обласного акушера-гінеколога, кандидата
медичних наук, доцента. До слова,
чимало жінок знають її як прекрасного
діагноста та хірурга.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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Резонансні події сталися у непрестижному московському районі Бірюльово-Західне. 10 жовтня уродженець Азербайджану зарізав молодого
москвича, росіянина за національністю. Через кілька днів у районі вибухнув
бунт з вимогою вигнати звідти усіх вихідців з Кавказу. Величезний натовп
розгромив торговий центр «Бірюза» й овочеву базу – місця скупчення
мігрантів. Сталися криваві сутички з поліцією, вулиці перекривалися барикадами. До лікарень за допомогою зверталися поранені.
Коли росіяни бажають назвати якусь справу дурницею, вони кажуть:
гра в бирюльки. У Бірюльово все відбувалося набагато серйозніше. Справа
тут навіть не в убивстві однієї людини: у російській столиці вбивають щодня. Головна причина конфлікту полягає у спробі властей розрядити соціальну напругу за допомоги старого, багато разів випробуваного методу,
який називається «погром». За різними підрахунками, нині в Росії працює
від 5 до 20 мільйонів «гастарбайтерів», більшість з яких кавказці та азіати. Своєю культурою і поведінкою вони дуже відрізняються від корінних
москвичів, що постійно створює вогнища напруги. Час від часу вибухають
конфлікти, у тому числі й криваві.
Вимогу негайно забрати всіх мігрантів з Москви виконати неможливо:
міське господарство негайно буде паралізоване. Двірниками, вантажниками і чорноробами працюють таджики й узбеки. Будівельна галузь тримається на зарубіжних робітниках. Їм же дістаються важкі та малооплачувані
роботи в усьому місті (прибиральниць, водіїв тощо). На продовольчих
ринках торгують азербайджанці, вірмени й приїжджі з республік Північного
Кавказу та Середньої Азії. Натомість на речових ринках, крім кавказців,
працюють китайці, в’єтнамці тощо.
Чому склалася така ситуація? Бо чиновництву і силовикам вона дуже
вигідна: іноземцям видають дозвіл на проживання за хабарі, крім того,
мігрантів обкладають данню поліцейські. Свій зиск має і російська організована злочинність, яка тісно пов’язана з корумпованою владою. А розплачується за все рядовий москвич: дань поліцейським помітно здорожує
товари на ринках. Поліція не має часу захищати громадян від злочинців:
вона вибиває гроші для себе. Вся влада зайнята особистим збагаченням і не
вирішує нагальних проблем суспільства. Невдоволення рядових громадян
зростає, сягаючи небезпечної межі. І тут пар випускають, – провокуючи
погроми. Саме так чинив і царський режим у період свого загнивання, прискорюючи тим самим власну загибель.
Сучасна Росія знову наступає на старі граблі. Ідея відродження імперії
веде до повторення найгірших помилок минулого. Нині російські ультрапатріоти проклинають «інородців», які розстріляли царя-батюшку й зруйнували «матінку Росію». А за що було любити імперію полякам, повстання
яких по-звірячому душили вірні слуги царя? Або євреям, які страждали від
погромів і дискримінаційних обмежень? Нині під покровом гасел про відродження імперії провокуються нові погроми, які множать лави смертельних
ворогів імперського фантому. Бірюльово – це симптом майбутніх потрясінь,
які здатні знести хитку конструкцію сучасної російської державності. Кремлю треба негайно модернізувати країну, а не відкидати її в далеке минуле.
Імперськими ж мареннями ситуацію він не врятує.

ник начальника Головного управління нагляду
за дотриманням законів у кримінальному провадженні.
Оскільки на день зустрічі з журналістами
від часу призначення на посаду Павла Павлюка
пройшло лише 2 тижні, новий прокурор вирішив
лише познайомитися з місцевими ЗМІ, зазначивши, що відкритий до спілкування з пресою
та сподівається на плідну співпрацю з місцевими
засобами масової інформації.
На прес-конференції йшлося також про реформування органів прокуратури. Зокрема, п.
Павлюк повідомив, що вже підписав і спрямував
до ГПУ подання щодо ліквідації прокуратури
міста Чернівці. Рішення прийматиметься Генпрокурором України. Необхідність ліквідації міської

Сім років без світла

Буковинське громадське об’єднання добилося підключення
електропостачання до помешкання інваліда
З 2006-го року інвалід 2-ї групи, житель с.
Іспас, що на Вижниччині, Дмитро Щербань не
міг добитися підключення електропостачання до
свого будинку. Упродовж семи років Вижницький
РЕМ, попри проплату підготовки технічних умов і
проекту підключення, відмовляв споживачеві в
укладенні угоди, вимагаючи ще грошей. Не вирішило проблеми і звернення до безпосереднього
керівництва РЕМу – ПАТ «Чернівціобленерго»
– всупереч тому, що, за законом, постачальник

електроенергії не мав права відмовити споживачеві в підключенні до постачання електроенергії.
Два місяці тому Дмитро Щербань звернувся з
цією проблемою до Буковинського громадського
об’єднання, яке було створене 15-ма громадськими організаціями краю, аби відстоювати
право споживачів на світло. Об’єднання діє з
грудня 2012 року і працює на побудову чесних
і рівноправних стосунків між споживачами та
надавачем послуг електропостачання – ПАТ
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Рись і журналістка
втрапили в історію

Ігор БУРКУТ

На Буковині – наймолодший прокурор України
Новопризначеному прокурору Чернівецької
області Павлу Васильовичу Павлюку 3 серпня
2013 року виповнилося 32 роки. Народився він
у Маріуполі Донецької області. Одружений, нині
вже з сім’єю мешкає у Чернівцях.
В органах прокуратури Павло Павлюк від
2004-го. Обіймав різні посади у прокуратурі Запорізької області та майже 5 років працював у
центральному апараті Генеральної прокуратури
України. Перед призначенням на Буковину був
заступником прокурора Тернопільської області.
Наказом Генпрокурора України Віктора Пшонки
30 вересня старшого радника юстиції Павла
Павлюка призначили прокурором Чернівецької
області. Того ж дня екс-прокурор краю Петро
Коваль пішов на підвищення: нині він – заступ-

акценти

прокуратури пояснив тим, що у Чернівцях є 3 районні прокуратури, 3 районні суди, 3 райвідділи
міліції, однак немає міського суду, тож і немає
предмету нагляду.
На запитання про хобі Павло Павлюк повідомив, що вільного часу в нього практично
немає. Тому, коли з’являється якась хвилинка,
намагається провести її з родиною. По можливості займається спортом, особливо полюбляє
плавання.
На завершення прокурор області пообіцяв, що продовжуватиме традиції періодичних
зустрічей з представниками преси, щоби журналісти мали можливість тримати своїх читачів
в курсі найбільш резонансних подій в області.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
«Чернівціобленерго».
Діалог БГО з монополістом з проблеми Дмитра
Щербаня тривав упродовж 2-х місяців, і зрештою
результат досягнутий: 15 жовтня хатина Дмитра
засяяла світлом.
Я зателефонував до пана Дмитра і почув,
що в нього вдома лунає музика. Це працював
електричний радіоприймач. Дмитро Щербань
не міг натішитися, що нарешті його помешкання
електрифіковане, і дякував за надану допомогу.
БГО домоглося підключення електроенергії до
його хати відповідно до чинного законодавства,
виконання якого монополіст з енергопостачання
уникав роками.

Степан ТЕРНОВЕЦЬКИЙ, координатор БГО

Наші читачі вже знають, що мешканець Великого Кучурова на
Сторожинеччині утримує на своєму подвір’ї… червонокнижну
рись. Про це повідомляли «Версії» у своєму 41-му номері від 10
жовтня. Але це не єдине порушення чинного законодавства, якого
припустився місцевий скоробагатько.
По-перше, утримання диких тварин, тим
паче занесених до Червоної книги, потребує
спеціальних дозволів. Тож повідомлення у
ЗМІ про неординарну подію потягнуло реакцію природоохоронної прокуратури, яка
зобов’язала місцеву екологічну інспекцію
дослідити ситуацію й передати справу до
суду. Але це виявилося не так просто. Як
повідомив начальник відділу державної
екологічної інспекції Роман ПРИКАЗКА, зайти на подвір’я власника рисі не вдалося:
той або був відсутній, або просто не вийшов
до природоохоронців. Потрапити на приватну територію інспектори можуть лише в
рамках провадження кримінальної справи
(якби така була) або за рішенням суду.
Наразі офіційний виклик до екоінспекції направлений утримувачеві рисі через сільську
раду. Далі після виконання всіх необхідних
формальностей справа має бути передана
до суду. Вже суд вирішуватиме подальшу
долю тварини – це буде або вилучення рисі
і відправлення її в природне середовище
(швидше за все – в угіддя Вижницького
природного національного парку), або інші
варіанти утримання рисі, якщо шанси рисі

вижити в дикій природі вже втрачені через її
звикання до неволі.
Утримувач рисі, очевидно, буде ще й
оштрафований – якщо таке рішення прийме
суд. Водночас, попри вимоги законодавства
мати дозволи на утримання диких тварин,
сам механізм отримання таких дозволів не
виписаний. Тобто отримати їх практично
неможливо.
Але й доля рисі – не єдина проблема,
яку порушило оприлюднення інформації
про хижака на приватному буковинському
подвір’ї. Великокучурівська рись поставила
руба питання… свободи слова!
Власник рисі – приватний підприємець
Сергій Шехтер – після публікації матеріалу
телефонував до авторки матеріалу Галини
Єреміци із погрозами через буцімто порушення його приватності. Журналістка
написала заяву на ім'я начальника Сторожинецького РВ УМВС України у Чернівецькій
області з вимогою порушити кримінальну
справу за фактом перешкоджання професійній діяльності. Міліція реагувала на заяву
доволі мляво, та й саме документування події відбувалося неохоче. Попри це, місцевим

Місцевим правоохоронцям
удалося побувати у підприємцяпогрожувача вдома, взяти його
пояснення і навіть погладити рись
по шовковистому хутру
правоохоронцям удалося побувати у погрожувача
вдома, взяти його пояснення і навіть погладити рись
по шовковистому хутру. Це було до візиту екологів, тоді
рисевласник ще приймав відвідувачів.
Кореспондентка «Версій» своїми діями в цій скандальній ситуації продемонструвала дві важливих речі:
по-перше, справжню роботу добувача інформації, а подруге – алгоритм реагування на спроби перешкоджання журналістській діяльності. Це сигнал як потенційним

погрожувачам, так і потенційним отримувачам погроз.
«Стукайте – і вам відчинять», навіть правоохоронці.
За юридичної підтримки Незалежної медіа-профспілки України і розголосу, який надали справі колеги
Галини Єреміци, перешкоджання професійній діяльності журналіста було зупинене в зародку. А доля
тварини і дотримання закону наразі перебуває в
руках правоохоронних і наглядових органів.

Обласна прокуратура – під прицілом
Рідні та знайомі нещодавно вбитого у Садгорі хлопця
пікетували приміщення обласної прокуратури
ФотоГалини Єреміци

акценти

Близько 30 людей пікетували минулого понеділка прокуратуру Чернівецької області. Вони – родичі й друзі вбитого
у Садгорі 23-річного Юрка Ревеги – вимагали об’єктивного
розслідування цього злочину та найсуворішого покарання для
винуватців. Протестувальники тримали плакат з фотографією
потерпілого хлопця зі слідами побоїв на мертвому обличчі.
Нагадаємо, 16 вересня 2013 року до міліції звернувся
чоловік, племінник якого напередодні пішов з дому і не повернувся. Згодом тіло хлопця знайшли у струмку неподалік
дядькового обійстя. Правоохоронці з’ясували, що хлопця
вбив його колишній однокласник під час з’ясування стосунків.
Як повідомили у прокуратурі Чернівецької області, за
підозрою у вчиненні цього злочину правоохоронці по гарячих слідах затримали чернівчанина, стосовно якого слідчий
суддя Шевченківського районного суду обрав запобіжний
захід – тримання під вартою. У ході досудового розслідування
проведено низку слідчих дій, допитані свідки, призначені
судово-медична та інші експертизи. Слідчо-оперативна група перевіряє причетність інших осіб до вчинення злочину.
Кримінальне провадження перебуває на особистому контролі
прокурора області.
Однак, рідні та знайомі вбитого побоюються, що справу
можуть «спустити на гальмах».

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Послуги щодо автотранспорту в краї надають 6 центрів
Центри підпорядковуються УДАІ
УМВСУ в Чернівецькій області. Головна
перевага їхньої роботи – у спрощенні надання адміністративних послуг: діє формат «Єдиного вікна». Тобто всі необхідні
послуги – і нотаріальні, і митні, і відділу
сертифікації тощо.
За 9 місяців цього року на Буковині
центри видали понад 27 тис. свідоцтв про
реєстрацію транспортних засобів, більше
як 22 тис. посвідчень водія (і вже майже 9
тис. – нового зразка). Майже 11 тис. осіб
допущено до здачі іспитів, понад 37 тисяч
осіб реєстрували транспортний засіб або
отримали посвідчення водія.
За словами начальника відділу АТІ та
ОРЕР УДАІ УМВСУ в Чернівецькій області

Григорія НІКОРИЧА, процедура видачі
та переоформлення посвідчень водія є
досить швидкою, оскільки єдині центри
з обслуговування громадян майже відповідають європейським аналогам. І, на
відміну від колишніх МРЕВ, вони забезпечують будь-якого громадянина України
повною інформацією.
Як повідомив інспектор відділу АТІ та
ОРЕР УДАІ УМВС України в Чернівецькій
області Дмитро МАРЦЕНЮК, ціни на послуги у центрах є нижчими у порівнянні
з колишніми МРЕВ, оскільки при перереєстрації транспортного засобу вже не
сплачується низка податків, які були
обов’язковими раніше.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Вартість послуг, що надаються у центрах:
Реєстрація авто українського виробництва - 485,63
грн.
Реєстрація авто іноземного виробництва - 523,15 грн.
Перереєстрація авто українського виробництва – 350,
63 грн.
Перереєстрація авто іноземного виробництва - 388,15
грн.
Зняття транспортного засобу з обліку: вітчизняного
виробництва – 167, 93 грн. іноземного виробництва –
205,45 грн.
Видача посвідчення водія (вперше) - 244 грн., заміна – 198 грн.
Видача тимчасового талону на право керування транспортним засобом у випадку втрати посвідчення водія
(терміном на 3 місяці) – 36 грн.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

кримінал

Н

а Глибоччині на пожежі загинула людина. В Молодії виникла
пожежа в житловому будинку 39-річного мешканця. Сусіди повідомили про це
запізно: рятувальники прибули, коли
вогонь охопив уже вже весь будинок.
Вогнеборці пожежу загасили, та домовласника врятувати їм не вдалося.
Від початку року на Буковині виникло
505 пожеж, на яких загинуло 20 людей.

Н

а Кіцманщині молодики вимагали в пенсіонерок гроші. Хлопці
17-19 років протягом однієї години здійснили три розбійні напади на Кіцманщині. Погрожуючи пенсіонеркам ножем,
вони вимагали гроші. У першої жертви
молодики забрали 2 тис. грн., у другої
– лише 86 грн. та мобільний телефон,
а у третьої навіть після погроз ножем
не отримали нічого, бо у жінки грошей
не було. Після свого «рейду» вони вирушили до Чернівців святкувати, там їх
і впіймали. Двох осіб взяли під варту,
третій перебуває під домашнім арештом.

П

’яний за вечір украв телефон,
флешку, радіоприймач і… машину. 18-річний мешканець Путильщини
за один вечір вчинив 4 злочини, але вже
наступного ранку хлопця затримали.
Напередодні молодик випив спиртного й вирушив до знайомої дівчини з
сусіднього села. У неї хлопчина вкрав
мобільний і пішов селом шукати пригод.
Натрапив на «Жигулі» і вирішив, що
саме ця машина повезе його додому.
Відкрити машинку вдалося, а завести
– ні. Через кілька метрів юнак побачив старенький «Москвич», який йому
вдалося завести, та їхав не довго: десь
через кілометр він заглох... Тоді злодій,
довго не думаючи, витягнув з машини
радіоприймач і флешку та й попрямував
додому. Назавтра зловмисника взяли
тепленьким, з усіма речовими доказами.

проблемні
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Антимонопольний – «дах» монополіста?!.
Хіба таке можливе? На жаль, у нас – так! – каже
депутат Чернівецької обласної ради Руслан МЕЛЬНИК. І
на підтвердження розповідає дві історії. Сумні історії. Та,
попри це, оптимізму чоловік не втрачає. Бо сподівається,
що Антимонопольний комітет України (АМКУ) приборкає
чернівецьких «дахівників» вкупі з монополістами, як
це сталося нещодавно в Одесі, де місцеве Обленерго
оштрафували на 50 мільйонів гривень.
Та й громадяни вже втомилися мовчки зносити
знущання і починають потрохи захищатися.
Тяганина: Хто
кого – депутат
антимонопольників
чи вони депутата

ним часом у мене сутужно. І
саме відтоді і до завершення
розслідування на Миколу
Назаровича Шкробанця
чинився шалений тиск з
боку працівників Обленерего – вони постійно вимагали від нього підписати якісь акти та заяви про
відсутність претензій.
Про це я усно повідомляв
антимоноппольників. І
навіть мені, людині з повноваженнями депутата,
тричі довелося спілкуватися з цими людьми, доки
вони не залишили його у
спокої.
Коли ж у черговий раз я завітав
до Чернівецького
територіального
відділення Антимонопольного
комітету й нарешті ознайомився
з рекомендаціями
його адміністративної колегії, то зі здивуванням з’ясував:
штраф за зловживання монопольним
становищем вона на
Обленерго не наклала. У розмові працівники ЧТВ АМКУ пояснили, що від
2011 року діють нові правила, згідно
яких сплата за електроенергію за регульованим тарифом різна: себто до
150 кВт/год. – одна, а після 250 кВт/
год. – інша. А Шкробанець, мовляв,
сплатив двічі за один місяць і тому в
нього виникла заборгованість. (?!).

мене звернувся із заявою про допомогу!
До слова, у цих документах було ще
чимало «цікавого», що підтверджувало
значні зловживання з боку Обленерго
монопольним становищем. Так, зокрема
антимонопольний комітет зобов’язував
монополіста повідомити територіальне
відділення про результати розгляду цих
рекомендацій. І, цитую, «За умови вико-

Фальшивий договір
сховали ті, хто мав
би з цим боротися

Отож, нікому нічого не кажучи,
бо можуть знищити документи, я направив 12 вересня через обласну раду
депутатське звернення керівнику антимонопоплного відділення п. Мотуляку з
проханням надати копії всіх документів, отриманих ними від ПАТ«ЕК
«Чернівціобленерго» та
висновки ЧТВ АМКУ
щодо мого звернення від 30.05

– До мене звернувся мешканець
Великого Кучурова, що на Сторожинеччині, Микола Шкробанець. Було це ще в
травні. У нього закінчилася абонентська
книжка і він поїхав до Сторожинецького РЕМу, щоби отримати нову. Та
чоловікові поставили умову: треба
підписати договір та акт звірки розрахунків. Коли ж Микола Назарович
ознайомився з актом, то побачив, що
там позначена заборгованість. Це його
не просто здивувало, а й обурило, бо
зберігає всі книжки і квитанції від
2005 року. І знав, що в нього немає
жодних заборгованостей! А ще споживача змусили підписати договір з
максимальною потужністю на 3 кВт/
год. Хоча Шкробанець і сперечався,
бо розумів: 3 кВт/год. не вистачить
на електрочайник, пральну машину
й бойлер. Та ніхто його не слухав.
Більше того, у додатку №1 до договору було прописано, що в разі недотримання вчасного щомісячного звіту
(тобто якщо абонент не сплатить за
світло, а контролер не зніме показник
з лічильника), абоненту Шкробанцю
нання положень рекомендацій у разі,
2013 року. Крім того, у депутатському
доведеться сплачувати за 100 кВТ/
якщо вжито відповідних заходів для
зверненні я наголосив, що ЧТВ АМКУ не
год. електроенергії. Хоча для клієнтів
усунення порушення, провадження у
надіслало мені вчасно, тобто у встанов– фізичних осіб за регульованим тарисправі про порушення законодавства
лений законодавством термін, відповіді,
фом таке не передбачене законодавпро захист економічної конкуренції не
а тому я просив відділення у майбутньоством. Отож це неприховане і доволі
розпочинають». Дуже закручено, та
му не допускати таких дій.
нахабне зловживання монопольним
коли вчитатися – все, зрештою, зрозуВідповідь керівництва наших антистановищем.
міло: достатньо Обленерго повідомити
монопольників була зухвалою, тож поЯк депутат обласної ради, що має
антимонопольників про те, що вони,
думалося, а як же тоді вони спілкуються
досвід боротьби з монополістом, я
мовляв, прислухалися до рекомендацій
з рядовими громадянами, коли депутату
надіслав 30 травня 2013 року
обласної ради просто в очі кажуть
депутатське звернення до Чернеправду. Пан Мотуляк наголонівецького територіального
Шановні жителі Чернівецької області!
шував, що відповіді мені було навідділення (ЧТВ) АМКУ разом
дано повністю та у встановлений
з копіями книжок, квитанцій
Тимчасова контрольна комісія обласної ради з вивчення ситуації, що
законодавством термін! І це тоді,
та актом звірки: все це разом
коли навіть термін відповіді на дане
пов’язана з електропостачанням та здійсненням розрахунків за спомало підтвердити, що Обледепутатське звернення було пожиту
електроенергію
на
території
Чернівецької
області,
повідомляє:
нерго обрахувало Шкробанрушене. За Законом України «Про
Свої пропозиції та зауваження із означених питань просимо надсила- статус депутатів місцевих рад»,
ця. Додав туди також і копію
договору. Через 5 днів отрити на поштову адресу: 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 Чернідається десятиденний термін на
мав відповідь від місцевого
відповідь. Мій запит був датований
вецька
обласна
рада,
кабінет
343,
голові
комісії
–
Воробчуку
Василю
антимонопольного комітету,
12 вересня, а відповідь п.Мотуляка
Дмитровичу.
що воно розпочало вивчення
надійшла 4 жовтня. Нехай навіть
матеріалів.
Контактні телефони (0372) 52-19-80, 55-29-83.
лист з облради пішов не 12, а 18
Наступна їхня відповересня! Та все одно – затримка
Електронна
адреса
для
звернень:
mpviktorov2005@ukr.net
відь надійшла до мене вже
є значна. Головне ж, що копій до27.06.13. У ній говорилося, що
кументів від Обленерго мені так і не
адміністративна колегія ЧернівецькоХоча, відстежуючи всі квитанції, можна
адміністративної колегії, як їм за порунадали. Однак така ж, не побоюся цього
го територіального відділення антимобачити – сплата відбувалася чітко щошення законодавства нічого не буде.
слова, брехлива відповідь надійшла і на
нопольного комітету надало ПАТ «ЕК
місяця! Тож я став уважно переглядати
Та попри це додаток №1 до договору
ім’я заступника голови обласної ради п.
«Чернівціобленерго» обов’язкові для
всі матеріали перевірки за моїм зверза регульованим тарифом, який мали
Маніліча!
розгляду рекомендації за №131 «Про
ненням і знайшов між документами
відмінити, дають людям підписувати
Тоді я взяв із собою Миколу Шкроприпинення дій, які містять ознаки
незрозумілий, а точніше – фальшивий
досі. А це вказує на те, що Обленерго не
банця і разом з ним пішов до Черніпорушення законодавства про захист
договір за 2005 рік, оформлений на сина
усунуло порушень.
вецького територіального відділення
економічної конкуренції і можуть приМиколи Назаровича, який ніколи не був
І тут я зрозумів, чому працівники
антимонопольного комітету, щоби отризвести до ущемлення прав п. Шкровласником обійстя й ніколи не мав інших
нашого територіального відділення не
мати там копії документів, які свідчать,
банця».
будинків.
дають мені копії документів, отриманих
що Обленерго підробляє документи та
Зрозуміло, я захотів ознайомитися
Побачивши у справі такий відвервід Обленерго. Бо тоді я відстежу злопорушує законодавство. Потерпілий
з цими рекомендаціями. Та для цього
тий «лівак», я попросив копії докувживання монопольним становищем,
Шкробанець написав заяву на видачу
мені довелося кілька разів навідуваментів, які надало Обленерго. Та мені
тим паче, що енергетики посилалися та
копій документів перевірки, у нього петися до місцевого антимонопольного
відмовили, посилаючись на захист пернадали «липовий» договір!
ревірили паспорт – та все ж таки копію
комітету, хоча я не безробітний і з вільсональних даних. Але ж Шкробанець до
липового договору не дали.

Теле
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Про любов:
безкорисливу і
корисливу

Виникає закономірне питання:
на чиєму боці Чернівецьке відділення
Антимонопольного комітету України?
Кого воно захищає і кому служить – громадянам чи монополісту?
Зайшовши на сайт Чернівецького
територіального відділення Антимонопольного комітету України, я переконався, що борець з монополістами,
який утримується на наші з вами податки, насправді більше любить того,
чию діяльність покликаний, згідно
з службовими обов’язками, суворо
відстежувати й утримувати в рамках
закону. Жодної згадки про порушення
з боку ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
та накладені на нього штрафні санкції
на сайті я не знайшов. Хоча інформації
про інших дрібніших порушників було
там достатньо. І це попри те, що на свої
попередні звернення до антимонопольників отримував відповіді про накладені цього року на Обленерго штрафні
санкції в сумі близько 25 тисяч гривень.
А торік їх оштрафували на 56 тис. грн.
Чи безкорислива така любов буковинських антимонополістів до Обленерго – питання, з яким варто
розібратися. Та переконаний, що
на нього звернуть увагу в Антимонопольному комітеті України, як це
сталося в Одесі. Тим паче, що наш
антимонопольний приховує інформацію не тільки про Обленерго, а
ще й про «Чернівцігаз».
Монополісти бояться розголосу. Тому й домовляються з «антимонопольниками»
Історія ж з ПАТ «Чернівцігаз»
ще сумніша. Від весни 2013 року
помешкання С.Д. Буги з села Тисівці Сторожинецького району залишається без газу. Їх відключили
за вигадану газовиками заборгованість, яка становить близько 24-х
тисяч гривень. А в тій хаті з батьками
проживають її двоє неповнолітніх онуків. Невдовзі зима, опалення ж у хаті
забезпечує газовий котел. Справа Буги
нині перебуває в суді, а його засідання
постійно відкладаються. Натомість до
мене надійшла відповідь з ЧТВ АМКУ про
те, що його «адміністративна колегія
наклала на ПАТ «Чернівцігаз» штраф
і зобов’язала привести свою діяльність
у відповідність до чинного законодавства». Цитата у лапках, бо вона з
відповіді територіального відділення.
Але мені та заявниці потрібні переліки
конкретних порушень з боку Чернівцігазу
та сума штрафу, щоби їх надати суду та
оприлюднити. Натомість з незрозумілих
причин Чернівецьке територіальне відділення Антимонопольного комітету
України ці матеріали засекречує. Втім, я
помилився: діє так зі зрозумілих причин.
Адже тоді жінка може виграти суд – і це
стане прецедентом для інших громадян
не боятися монополістів і з’ясовувати з
ними стосунки через судові органи. Зрештою, так і повинно бути. Але поки що в
монополістів більше коштів, а отже – й важелів впливу, ніж у пересічних громадян.
Та, повірте, так буде не завжди. Люди
вчаться захищати свої права. І депутати
від народу допомагають їм у цьому.

Руслан МЕЛЬНИК,
депутат обласної ради
Від редакції:
Більше року газета допомагає
буковинцям боротися з монополістами. Вже є відчутні зрушення
та позитивні результати. Ми ж і
надалі допомагатимемо громадянам захищати свої права.

теле
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КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «План втечі»: 21.15; «Сталінград 3D»: 15.15; «Гірко»: 19.25, 23.20;
«Мінлива хмарність – 2 часом фрикадельки»: 10.00, 11.45, 13.30, 17.40.
Малий зал: «На межі сумніву»: 13.00; «Іван Сила»: 15.00; «Ромео і Джульєта»: 16.50,
19.00; «Вбивчий вікенд»: 21.30.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«План втечі»: 10.20, 22.00; «Мінлива хмарність 2 3D»: 12.20, 16.30, 18.20, 20.10;
«Сталінград 3D»: 14.10.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
24 жовтня, 18.30: Творчий вечір поета М. Бучка.
26 жовтня, 19.00: Концерт переможця Х-фактора Павла Табакова.

24 жовтня, 18.30: «Інцидент» – Чернівецький
академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської.
25 жовтня, 18.30: «Дванадцята ніч, або Що захочете» – Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г.
Шевченка.
26 жовтня, 18.30: «Мораль пані Дульської» – Коломийський академічний обласний український
драматичний театр ім. Івана Озаркевича.
27 жовтня, 18.30: «Таке єврейське щастя» – Київський національний театр оперети.
28 жовтня, 18.30: «Здраствуйте, я ваша тітонька»
– Закарпатський обласний український музичнодраматичний театр імені братів Ю.-А. та Э. Шерегіїв.
29 жовтня, 18.30: «Пані міністрова» – Національний академічний український драматичний театр
ім. Марії Заньковецької (Львів).
30 жовтня, 18.30: «Steaua fara nume» («Безіменна
зірка») – Ботошанський театр імені Міхая Емінеску
(Румунія).
31 жовтня, 18.30: «Грек Зорба» – Національний
академічний драматичний театр ім. Івана Франка
(Київ).

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
27 жовтня, 12.00: «Мишкові гулі».
28 жовтня, 10.00: «Хмаросяг для морських свинок».
29 жовтня, 10.30: «Як Лисичка пташкою була».
30 жовтня, 12.00: «Аладдін».
31 жовтня, 10.00: «Сірничок-малючок».

ОРГАННИЙ ЗАЛ
26 жовтня, 18.30: Вечір вокальної музики за участю солістів-вокалістів облфілармонії.
27 жовтня, 18.30: Концерт органної музики.
30 жовтня, 18.30: Концерт Дмитра Жарікова, лауреата міжнародних конкурсів,
соліст Харківської філармонії.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка живопису львівських художників – Ніколаєвський О., Батраков В.
Виставка присвячена 90-річчю від дня народження Темістокля Вірсти.
Виставка нових надходжень за 2012-2013 рр.
29 жовтня, 15.00: Виставка Василя та Альони Беженар «Два береги творчості» – живопис,
розпис на склі, кераміка, графіка.

ВЕРНІСАЖ
25 жовтня, 15:00: Творча виставки Володимира Сизова, члена Чернівецької обласної
організації Національної спілки художників України.

ПАБ «PUBLIK»
25 жовтня: «We Are», м. Харків.
26 жовтня: «Iron Maiden» cover-party з «Blood Brothers», м. Київ, призова вікторина,
бармен-шоу, afterparty – DJ Cactus. Вхід вільний.
27 жовтня: «Beer Gun», м. Чернівці.

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15,07.05,08.05 Спорт.
06.20,07.10,08.10 Погода.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20,08.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.15 Огляд преси.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35 Т/с «Таємниця старого мосту».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Книга.ua.
12.45 Як це?
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Не вiр худому кухарю.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.50 Погода.
15.55 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
16.35 Т/с «Вiчний поклик».
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10,21.45 Фестиваль пiснi в
Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Д/ф «Великi битви. Весняний
наступ».
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Життя на рiвних.
03.05 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
03.40 Вечiр пам`ятi Народного артиста України Н. Яремчука.
05.00 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».

07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,02.
55 «ТСН».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
11.50,01.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
12.55 Бойовик «Перевiзник 2».
14.45 Драма «Попi».
16.45,02.30 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Любов та покарання».
20.15,21.15 Т/с «Попiл».
22.15,04.55 «Грошi».
23.40,03.10 Драма «Чорний
лебiдь». (2).
Iнтер
05.20 Х/ф «Петрович».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Х/ф «Вiчна казка».
11.10,12.20,04.05 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.45 «Чекай на мене».
18.00 «Стосується кожного».
19.05,04.45 Т/с «Дельта».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Однолюби».
22.35 Т/с «Червонi гори».
00.30 Т/с «Чи в саду, чи в городi».
03.35 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.25,01.00,02.25 Погода.
05.10 Свiтанок.
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Максимум в Українi.
10.50,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
11 . 0 5 Х / ф « О с о б л и в о с т i
нацiонального полювання в зимовий перiод».
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Майстер i Маргарита».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с «Пастка».
22.05 Четверта вежа.
23.00,03.00 Свобода слова.
01.05 Х/ф «Шосе смертi». (2).
02.30 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30
,17.30,18.30,22.30,23.30,00.30,01
.30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час.
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.1

28 жовтня
5,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/
Хронiка тижня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00 Теми тижня
6.30, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55, 3.55
Погода
6.35, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 4.00
Погода на курортах
6.40, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.50, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.15 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30, 15.00 Т/С «Таємниця старого
мосту»
9.30 Теми дня-неділя
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 0.10 Панно Кохання
14.10 Герої
16.00, 4.15 Привітай
21.00 Мовний бар
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15, 5.00Т/С «Мафіозі»
2.10 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Анатомія культури
ТРК «Україна»
05.10 Х/ф «Повiр, все буде добре...»
05.15 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30

Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10 Т/с «Квиток на двох».
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.20,22.00 Т/с «Слiд».
16.00,04.30 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова
iсторiя».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Карпов 2».
23.30 Х/ф «Гiпнотизер». (2).
02.05 Х/ф «Бугiмен». (3).
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Вічність у миті…»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
08.55 «Хвилини з Кобзарем». До
200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка.
09.00, 15.30, 22.25, 00.25, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
13.20 «На музичній хвилі»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
16.58 «Хвилини з Кобзарем». До
200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка.
17.32 «Моє рідне село»
17.45 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Палітра»
20.00, 00.05 «Пам’ять»
20.30 «Спорт-тайм»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Х/фільм «Царівна». До
150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
01.40 Д\\фільм «Рукоділля для
дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:30, 15:15, 21:10 Кінозал
«Малятко»
07:10, 09:50, 15:05, 17:00, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:20 «Чернівецький репортер»
Підсумковий випуск
08:00, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:05 «Служба порятунку 101»

понеділок
понеділок
08:25, 19:30, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Повний привод 4×4»
10:00, 19:45, 00:40 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
16:00 «Радянська Україна»
16:30 «Музична програма» рум.
мов.
17:10 «Хенд мейд»
17:30, 20:45 «Повний привод 4×4»
18:00 «Титани бізнесу»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький
репортер»
22:00 Фінал ліги чемпіонів Буковини з футболу «Дрім – Тім» - «Старий вовчанець»

СТБ
05.35 «Чужi помилки. V.I.P.клиент».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Моя правда. Анна Гальєрс.
Чужа серед своїх».
10.35 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
12.45 «Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок».
15.00 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Куб 4».
22.25 «Детектор брехнi 4».
23.20 «Один за всiх».
00.45 Т/с «Доктор Хаус».
01.40 Х/ф «Старомодна комедiя».
03.10 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.00 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.05 Вiталька.
23.05 Дурнєв+1.
23.45 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.15 Теорiя зради 2.
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку.

Новий канал
05.25,06.10 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.15,13.35 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.35 Погода.
09.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 2».
11.10,17.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.35 Kids` Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.00 Т/с «Двi дiвчини на мiлинi».
16.55,00.40 Т/с «Бальзакiвський
вiк».
19.00,00.30 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
22.00 Т/с «До смертi красива».
23.00 Пойа, якщо зможеш.
01.40 Т/с «Веронiка Марс». (2).
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15 Українцi Вiра.
04.05 Медицина Київської Русi.
04.20 Слово i зiлля.
04.35 Свiт Юрiя Дрогобича.
04.50,05.20 Зона ночi. Культура.
04.55 Обожнена.
05.15 Останнiй лоцман.

НТН
05.00 Х/ф «Валентин i Валентина».
05.25 М/ф «Дюймовочка».
06.30 Х/ф «Полювання за тiнню».
08.20,03.15 «Агенти впливу».
09.15 «Правда життя. Професiя
далекобiйник».
09.45 «Легенди шансону».
10.35 Д/с «Пiвдень. Нерадянський
Союз».
11.30 Т/с «Далекобiйники».
15.05 Т/с «Бiлi вовки».
1 6 . 5 0 Х / ф « П ол ю ва н н я н а
пiранью».
19.00,21.40,01.40,04.20 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
9».
22.00 Т/с «Елементарно». (2).
23.00 Т/с «CSI: Маямi 10». (2).
00.00 Т/с «Забутi». (2).
00.50 Т/с «Закон i порядок».
Злочиннi намiри». (2).
02.10 «Речовий доказ».
04.55 «Правда життя».

К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф «Хелловiнтаун 3».
12.40 «Пороблено в Українi».
13.50 «КВК».
16.10 «Вечiрнiй квартал».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Орел i решка».
20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Леся Здєся».
22.25 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць».
00.25 Х/ф «Пастка для нареченої».
02.00 Х/ф «Одержимiсть». (2).
03.30 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15,07.05,08.05 Спорт.
06.20,07.10,08.10 Погода.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30
Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.15 Огляд преси.
08.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,12.25,15.40 Погода.
09.45, 16.20 Т/с «Таємниця старого мосту».
10.25 Т/с «Агент особливого призначення».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.20 Х/ф «Як Вас тепер називати?»
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Рояль в кущах.
17.05 Т/с «Вiчний поклик».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40,21.45 Концертна програма
В. Тихановича «История любви».
21.40 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Д/ф «Великi битви. Франко-пруська вiйна».
УТ-1.
01.20,04.15 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Наш спорт. До 20-рiччя
олiмпiйського дебюту України.
03.45 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
04.35 «Надвечiр`я».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.45,05.15 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з

1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
11.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.45,13.45,02.00 Т/с «Пильна
робота».
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с
«Попiл».
16.45,05.30 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Любов та покарання».
22.15 «Мiняю жiнку 8».
00.00,03.30 Бойовик «Агент
Гамiльтон: в iнтересах нацiї». (3).
Iнтер
05.30,22.35 Т/с «Червонi гори».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Однолюби».
11.20,12.20,04.00 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.45 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.45 Т/с «Хатня робiтниця».
18.00 «Стосується кожного».
19.05,04.40 Т/с «Дельта».
20.00 «Подробицi».
00.30 Х/ф «Залiзна людина
2». (2).
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Д/ф «Володимир Iвасюк.
Iдеальне вбивство».
ICTV
04.35,06.20,01.45,03.15 Погода.
04.40 Факти.
05.10 Свiтанок.
06.10,07.25 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с «Таксi».
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Головна програма.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.40 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.20,22.05 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40,20.10 Т/с «Пастка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф «Широко крокуючи».
(2).
00.55 Навчiть нас жити.
01.50 Х/ф «Паршива вiвця». (2).
03.20 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.
30,17.30,18.30,18.55,22.30,23.3

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15,07.05,08.05 Спорт.
06.20,07.10,08.10 Погода.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30
Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20,08.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.15 Огляд преси.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.25 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
1 0 . 0 0 П р я м е в к л юч е н н я з
Кабiнету Мiнiстрiв України.
10.15 Т/с «Агент особливого призначення».
11.05 Д/ф «Трипiлля. Забута
цивiлiзацiя Старої Європи».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Формула захисту.
12.40 Свiтло.
13.00 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.30 Українського роду.
13.50 Х/ф «Майор Вихор».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок.
16.25 Т/с «Таємниця старого
мосту».
17.10 Т/с «Вiчний поклик».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Концертна програма В.
Тихановича «История любви».
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма О.
Шака «По облакам».
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Д/ф «Великi битви. Битва
пiд Еджхiллом».
УТ-1.
01.20,03.00,04.15 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 Наш спорт. Валерiй Лобановський. Великий тренер.
04.25 Слово регiонам.
04.35 «Надвечiр`я».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.35 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
11.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.45,13.45,02.00 Т/с «Пильна
робота».
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с
«Попiл».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Любов та покарання».
22.15,05.00 «Територiя обману».
23.50 «Тачки 2».
00.15,03.30 Бойовик «Шкереберть». (2).
Iнтер
05.30,22.35 Т/с «Червонi гори».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Однолюби».
11.20,12.20,03.55 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.45 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.45 Т/с «Хатня робiтниця».
18.00 «Стосується кожного».
19.05,04.35 Т/с «Дельта».
20.00 «Подробицi».
00.30 Х/ф «Мексиканець».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Д/ф «Дракула та iншi».
ICTV
04.35 Служба розшуку дiтей.
04.40,06.30,02.25,03.50 Погода.
04.45 Факти.
05.15 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с «Таксi».
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Четверта вежа.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.35,20.10 Т/с «Пастка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф «Широко крокуючи 3:
Правосуддя наодинцi». (2).
01.30 Стоп-10.
02.30 Х/ф «Список засуджених».
(2).

29 жовтня
0,00.30,02.30,03.30,04.30,05.30
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.
15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.
35,03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23
.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35
Час. Пiдсумки дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час:
пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00, 7.45, 9.30, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.10, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Т/С «Таємниця старого мосту»
12.00, 19.30, 0.10 Панно Кохання
14.05, 21.00 Мовний бар
16.00, 4.15 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Мафіозі»
2.10 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Анатомія культури
ТРК «Україна»
06.00,05.20 Т/с «Адвокат».
07.00,17.00,03.30 Подiї.

07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.00,19.00 Собития.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов 2».
12.00 «Хай говорять. Останнє
iнтерв`ю Ольги Аросевої».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова
iсторiя».
19.20 «Говорить Україна».
23.45 Т/с «Ментовськi вiйни
6». (2).
01.30 Х/ф «Гiпнотизер». (2).
03.50 «Говорит Украина».
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 14.15, 15.30, 22.25, 00.05,
02.10, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
09.28, 20.26 «Хвилини з Кобзарем». До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
13.20 «Красен світ»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
23.00 «Час країни»
23.30, 02.40 Х/фільм «Царівна».
До 150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.00.00 – «Погода»
01.45 Д\\фільм «Рукоділля для
дітей»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:10 «Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,

30 жовтня
03.55 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.3
0,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.
15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,22.00,23.00,01.00 Час
новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,23.35,03.
15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,23.
50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 Дорогi депутати.
16.35 Експати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00, 7.45, 9.30, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05,
4.05 Гороскоп
6.45, 14.10, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Т/С «Таємниця старого мосту»
12.00, 19.30, 0.10 Панно Кохання
14.05 Мовний бар
16.00, 4.15 Привітай
21.00 Сімнадцять хвилин правди

22.15, 5.00 Т/С «Мафіозі»
2.10 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Анатомія культури
ТРК «Україна»
06.10,05.20 Т/с «Адвокат».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30
Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00Т/с «Карпов 2».
12.00 «Хай говорять. Не турбуйте
Леонiда Аркадiйовича!»
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова
iсторiя».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.45 Т/с «Ментовськi вiйни
6». (2).
01.30 Т/с «Форс-мажори». (2).
04.30 «Пусть говорят».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.13, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Фейс - контроль»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
08.57, 20.26 «Хвилини з Кобзарем». До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Смаки культур»
13.20 «Експромт»
14.00 «Дитячий світ»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики -веселинчики»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Х/фільм «Царівна». До
150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
01.25 Д/фільм «Рукоділля для
дітей»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм
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теле
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Хіт-парад дикої
природи»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Фінал ліги чемпіонів Буковини з футболу «Дрім – Тім»
- «Старий вовчанець»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо
світу»
17:30 «Автоновації»
22:00 Х/ф «Грейсі» (2)
ТЕТ
06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с «Та, що говорить
з привидами».
12.00 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.15 Теорiя зради 2.
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку.
НТН
05.50 Х/ф «Якщо ворог не здається...»
05.51 М/ф «Раз - горох, два горох...»
05.56 М/ф «Просто так».
07.10 Х/ф «Перегони по
вертикалi».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.05,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
15.00,17.00 Т/с «Павутиння».
16.45,19.00,21.40,01.30,04.45
«Свiдок».
22.00 Т/с «Елементарно». (2).
23.00 Т/с «CSI: Маямi 10». (2).
00.00 Т/с «Забутi». (2 категорiя).
00.50 Т/с «Закон i порядок».
Злочиннi намiри». (2).

теле

02.00 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».
05.20 «Правда життя».
СТБ
05.40 «Чужi помилки. Ворошиловський стрiлець».
06.25,16.00 «Усе буде добре!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 Х/ф «Сестричка».
12.00 Х/ф «Любов Аврори».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.25 «Врятуйте нашу
сiм`ю 2».
23.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
02.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.40 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.55,21.00 Країна У.
11.00,00.25 Т/с «Та, що говорить
з привидами».
12.00 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.15 Теорiя зради 2.
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 Х/ф «Перегони по
вертикалi».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
14.55,17.00 Т/с «Павутиння».
16.45,19.00,21.40,01.35,03.10
«Свiдок».
22.00 Т/с «Елементарно». (2).
23.00 Т/с «CSI: Маямi 10». (2).
00.00 Т/с «Забутi». (2 категорiя).
00.50 Т/с «Закон i порядок».
Злочиннi намiри». (2).
02.05 «Речовий доказ».
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К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
12.50,19.00 «Орел i решка».
13.45 «Вiйна наречених».
14.50,22.00 «Велика рiзниця».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
23.00 «Хi та Ха».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Нiчне життя».

02.35 «Агенти впливу».
03.40 «Правда життя».
04.40 М/ф «Боцман i папуга».
СТБ
05.55 «Чужi помилки. Закоханий
шумахер».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зiркове життя. Мисливцi
за чужими чоловiками».
10.55 «Врятуйте нашу сiм`ю 2».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 3».
01.30 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Х/ф «Людина нiзвiдки».
03.35 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,13.25 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Двi дiвчини на мiлинi».
16.50,00.15 Т/с «Бальзакiвський
вiк».
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
22.00 Т/с «До смертi красива».
23.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
01.10 Т/с «Веронiка Марс». (2).
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,04.00 Зона ночi.
02.50 Чемпiон чемпiонiв.
03.05 Дiалоги: В. Сiльвестров.
04.05 Десята муза в Українi.
04.35 Цiнуйте майстрiв змолоду.
04.55,05.20 Зона ночi. Культура.
05.00 Мовчазне божество.
05.10 Я зву тебе.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
12.50,19.00 «Орел i решка».
13.45 «Вiйна наречених».
14.50,22.00 «Велика рiзниця».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
23.00 «Хi та Ха».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Нiчне життя».
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Буковинська майстриня Надія ВОРОНЧАК
зачарувала княжий город Самбір
оздоблення, і купують їх люди, яким
вони справді припали до душі.
– В експозиції мене найбільше
вразила іграшка. У ній – Ваша творча непосидюча натура, яка ніколи
не спиняється на досягнутому…
– Дякую. Я справді непосидюча, не
можу бути на одному місці – якщо не фізично, то ментально й духовно. Мій фах
– художня обробка дерева, закінчила
факультет Вижницького училища прикладного мистецтва, згодом Одеський
педагогічний інститут. Та несподівано
закортіло оздобити свою блузку, і вже
не могла спинитися: побачила, що це
подобається багатьом. Почала робити
для подарунків і врешті наважилася
показати на виставці. Представила і
різьблені серветниці-писанки, орнаментовані у техніці випалювання, хоча
на афіші було написано «Аплікації.
Іграшки». Це була моя перша персональна.

Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,13.30 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.20 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,17.55 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Двi дiвчини на мiлинi».
16.50,00.25 Т/с «Бальзакiвський
вiк».
19.00,00.15 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
22.00 Т/с «До смертi красива».
23.00 Знайти крайнього.
01.25 Т/с «Веронiка Марс». (2).
02.55,03.50 Зона ночi.
03.00 Українцi Вiра.
0 3 . 5 5 П р и с т р а с т i н а в к ол о
символiки.
04.15 Врятований любов`ю.
04.25 Суперники.
04.40,05.20 Зона ночi. Культура.
04.45 Швидкоплинний сон.

понеділок
8

«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:10 Кінозал
«Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Хіт-парад дикої
природи»
10:00, 19:45, 00:40 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо
світу»
17:30 «Автоновації»
22:00 Х/ф «В Брюгге» (2)

суспільні

Наша краянка,
майстриня Надія
ВОРОНЧАК була учасницею
цьогорічного мистецького
проекту в Самбірському
музеї «Буковина в
Бойківщині».
Вона працювала
викладачем художньої
школи у Вижниці, згодом
стала ще й учителем
малювання і креслення
Кутської середньої школи.
Час від часу проводить
майстер-класи в різних
містах Західної України.

– Пані Надіє, Ваші незвичайні хустки, плаття, блузки вже
експонувалися у Коломийському музеї народного мистецтва
Гуцульщини та Покуття ім. Й.
Кобринського. Навмисне озвучила повну назву музею, бо в ній
об’єднані два близькі та рідні
Вам куточки України…
– Справді, там я народилася,
тут пройшла моя юність і тут з родиною проживаю багато років. Навчання в Одесі – ще окремий шматок життя. Бо в одеситів інша ментальність, там архітектура не така,
як у Чернівцях, там море. Безкрає
море, а в нас гори – з безмежжю
блакиті неба й запахів від кожної
травинки. Тут паморочиться голова від ароматів м’яти, любистку.
Та, щоби відчути красу власного,
людина повинна бувати в інших
краях. Люблю подорожувати – це
збагачує духовно.
– Замилування квітами

рідного краю спостерігаємо в
аплікаціях, презентованих у
Самборі...
– Хочу, щоби на тканину лягли наші квіти, наші барви, щоби
вони переплелися так, як це відбувається в природі та народному
мистецтві. Для буковинської – як
і для української жінки загалом –
притаманна барвистість одягу.
– Поєднання барв у народному одязі завше вишукане.
Ваші хустки, святкові шалі,
блузки – тому підтвердження. До слова, Вас шукає одна
учителька: їй дуже припали до
серця і хустки, і блузки, тож
вона хотіла би щось придбати.
Наскільки це можливо із зарплатою бюджетника?
– Не знаю такого, щоби майстри за свої авторські роботи правили захмарні ціни. Як на мене,
вартість цих речей завжди залежала від якості матеріалу, об’єму

Батьки, робіть іграшки
власноруч: у них
зберігатиметься ваша
тепла енергетика

У давні часи іграшка була насамперед оберегом, мала сакральне значення. Нині вона інша – переважно
фабрична чи імпортна. Мені не хочеться
ображати культуру давнього Китаю, та
саме звідти нас закидали яскравими і
часто токсичними ляльками й машинками. Українські ж батьки, на жаль,
обираючи подарунки діткам, оминають
традиційну дерев’яну – як от яворівську – іграшку, забуваючи, що можна
купити дешевшу народну чи й взагалі
виготовити її власноруч. У такій буде
закладена їхня «тепла» енергетика, що
позитивно вплине на дитину.
Дуже непокоїть мене така ситуація: часто на етнографічних ярмарках
зустрічаю впізнаванні вироби того чи іншого регіону, в яких відчуваю тепло рук
майстра, та матеріали й барвники – не
натуральні. Або інше: нібито взяли все
екологічно чисте, вклали душу, а лики

не українські, навіть не слов’янські!
Чому так? Погоня за прибутком, за
дешевою популярністю?..

– Чи не тому Ви даєте
майстер-класи з
виготовлення іграшки,
щоби поділитися
своїми таємницями
та новим умінням?

– Таємниця дуже проста: як вирізати модель, зшити її по контуру, наповнити м’яким матеріалом, приладнати
тверді копитця та різні «аксесуари» із
шнурів – хвіст, гриву, очі чи навіть бороду. Останній майстер-клас проходив в
Українському народному домі Самбора,
поруч зі сценою, де відбувався в цей
час концерт до Дня міста. Просила для
участі школярів 4-5 класу, а дали трохи
менших, переважно хлопчиків і двох
дівчаток. Усім учасникам їхні вироби
подарувала. Сподіваюсь, що вони зможуть когось іще навчити. Та й у залі було
багато людей, які просто спостерігали...
– Ваші іграшки – ексклюзивні.
В інтернеті, принаймні, подібного
ніхто не пропонує. Хоча зробити
може кожен. Адже у багатьох по
шафах є старі хустки, які просто лежать на полицях. А Ваші
іграшки – всі ці коники, баранчики
– виготовлені зі старої барвистої
хустки. В іграшці вона заговорила
новою мовою…
– Маю кілька майстер-класів: аплікація, іграшка, художнє випалювання,
розписи пальцями. Я ж педагог, а кожен
учитель знає, що головне – зацікавити
дітей. Чи всі після занять будуть продовжувати такі практики? Думаю, що
ні. Та вже факт причетності до такого
рукодійства спонукає до творчого переосмислення дійсності, і хто зна, що
буде далі...

Галина МАТВІЇШИН,
мистецтвознавець, спеціально для
«Версій»

Надійний банк із державною репутацією

Цікаві акції для клієнтів – до 20-річчя Чернівецької філії державного Укрексімбанку
Штрихи з історії:
як це було

1993-ій рік. П’ять співробітників у
чотирикімнатній орендованій квартирі. Так починалася діяльність відділення Державного експортно-імпортного
банку України в Чернівцях двадцять
років тому.
Створений як спеціалізована фінансова установа для здійснення
міжнародних розрахунків, з роками
Укрексімбанк неабияк зміцнів і нині
належить до найбільших банків світу.
Чернівецька філія посіла лідерські
позиції в області та стала одним з найбільших інвесторів реального сектору
економіки регіону. Вона забезчувала
до 50% кредитних коштів економіки краю – такого показника не мав
жодний інший банк. А це – розвиток
експортного виробництва й підприємництва, розширення економічних
зв’язків, робочі місця, наповнення
бюджету тощо. І, звичайно ж, державний банк зі зразковою діловою
репутацією, який заслужив своє ім’я в
Україні та далеко за її межами, став на-

дійним місцем для збереження коштів
багатьох підприємств, організацій та
населення. Нині у власній реконструйованій будівлі банку по вул. Головній,
183, працює майже сто висококваліфікованих співробітників. Колектив
здебільшого молодий, але працюють і
ті, хто прийшов до філії ще на першому
етапі її діяльності.

Підприємцям на
замітку: не проґавте
вигідні можливості

Укрексімбанк традиційно займається обслуговуванням експортноімпортних операцій і кредитуванням
корпоративних клієнтів, підтримкою
стратегічних для держави галузей.
Специфіка Буковини така, що тут
розташовано не так багато потужних
промислових підприємств, як на Сході
країни. Тому філія зосередилася на
обслуговуванні малих та середніх компаній, яким вона допомагає розвивати
бізнес через індивідуалізацію послуг,
інновації та професійні поради. Сьогодні банк зробив для них доступним

весь спектр банківських продуктів і
послуг, якими звикли користувалися великі корпоративні клієнти:
серед них навіть найбільш складні
й унікальні фінансові інструменти.
Системна співпраця з міжнародними
фінансовими організаціями – Світовим банком, ЄБРР, МФК тощо дозволяє
Укрексімбанку пропонувати вигідні
умови кредитів на підвищення енергоефективності та розвитку експорту,
документарних, факторингових, конверсійних і багатьох інших операцій.
Серед актуальних для малого та
середнього бізнесу пропозицій –
кредити зі зниженими ставками (від
16% річних), у тому числі овердрафти (англ. overdraft — перевищення
кредиту, тобто це короткостроковий
кредит у межах установленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному
рахунку недостатньо) від оборотів за
рахунками в інших банках. Важливо,
що філія наділена повноваженнями
самостійного прийняття рішень щодо
кредитування МСБ, тому термін розгляду заявки значно скорочується.

Крім того, нові клієнти до кінця року
можуть на спеціальних умовах підключитися до пакету послуг, який
включає відкриття поточного рахунку, розрахункове обслуговування
системою «Клієнт-Банк», користування корпоративною платіжною
карткою. За умови придбання пакета,
вартість кожної з цих послуг складе
лише 25 гривень

Для населення:
контролюйте,
заощаджуйте та
інвестуйте свої кошти

Багато цікавих новинок пропонує
Укрексімбанк і населенню. Вони повинні допомагати людям за найменших витрат часу контролювати,
заощаджувати та інвестувати кошти,
а також задовольняти специфічні
потреби різних соціальних груп. Наприклад, банком запроваджений і постійно удосконалюється повноцінний
Інтернет-банкінг із широкими функціональними можливостями. Для тих,

хто звик сплачувати карткою за товари
та послуги або отримує міжнародні перекази, діють спеціальні депозити з підвищеними ставками. А ще – можливість
оформлення безконтактних платіжних
карток, кредитні ліміти без прихованих
комісій, постійні акції від міжнародних
платіжних систем з яскравими призами.
– Ми відкриті для всіх, хто зацікавлений в надійності та якісних банківських послугах, – відзначив керуючий
філією АТ «Укрексімбанк» у м. Чернівцях Ігор ПОПКО. – Банк орієнтується
на довготривале партнерство, яке
ґрунтується на відповідальності за
фінансовий розвиток і добробут наших
клієнтів. Як державний банк, ми гарантуємо людям, що їхні вклади будуть виплачені вчасно. А бізнес завжди може
бути впевненим у швидкому й точному
проходженні платежів, від чого напряму залежить успішне виконання
контрактів. За двадцять років десятки
тисяч клієнтів скористалися послугами
нашої філії, і ми дякуємо кожному за
співпрацю та бажаємо завжди бути
на висоті!

Дмитро ЦАРЕНКО, «Версії»
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Отримай Н

або Хто нинішнього року удостоєний
найпрестижнішої наукової премії

беля! АБО Шнобеля..
Лукашенко, блудні жуки
та рятівники від «епідемії
ампутації пенісів» в Таїланді

Минулого тижня в Стокгольмі та Осло відбулася церемонія вручення
найпрестижнішої наукової нагороди, започаткованої винахідником динаміту
Альфредом Нобелем. Хто ж цього року і за які заслуги отримав премію в розмірі 10
млн. шведських крон?

Фізика: Відкрито
«частку Бога»
Хто? Пітер Хіггс (Велика Британія)
і Франсуа Енглер (Бельгія)
За що? Відкриття бозону Хіггса
або так званої «частки Бога»
В чому суть відкриття? В усьому просторі існує
поле (так зване «поле Хіггса»), збудженням якого
являється бозон. Завдяки цьому полю електрони
та протони, що перебувають у хаотичному русі,
сповільнюються і перетворюються на матерію,
здобуваючи масу. «Бозони Хіггса можна порівняти з журналістами в кімнаті. Якщо через кімнату
проходить хтось невідомий журналістам, він може
пролетіти на швидкості світла і не матиме маси.
Якщо ж спробує пройти відома особа, журналісти
неодмінно зберуться навколо неї, таким чином
вона сповільниться і придбає масу», – пояснюють
своє відкриття науковці.
Яка користь? Відкриття бозону дозволяє
вченим зрозуміти, як утворюється маса часток, а
значить – і більш великих тіл.

Медицина:
«Розумні» молекули спілкуються
Хто? Ренді Шекман та Джеймс Ротман
(США), Томас Зюдхов (Німеччина)
За що? Відкриття механізму регуляції міжклітинних взаємодій
В чому суть відкриття? Науковці виявили,
чому транспортні молекули – везикули –
точно «знають», куди й коли доставити ту чи
іншу речовину, як усередині клітини, так і за
її межами.
Яка користь? Порушення в цій «транспортній» системі призводять до багатьох
хвороб, включаючи неврологічні, імунологічні й діабет. Глибоке розуміння природи
цих захворювань дозволить більш ефективно
лікувати їх у майбутньому.

Серед Нобелівських лауреатів є й
наші земляки. Щоправда – з іншим
громадянством.

Ілля МЕЧНИКОВ: медицина

Видатний мікробіолог народився 1845 року в Харківській губернії. Нобелівський комітет 1908 року вручив йому
разом з Паулем Ерліхом премію за дослідження несприйнятливості до інфекційних хвороб.

Зельман ВАКСМАН: медицина

Народився 1888 року в м.Прилуки на Чернігівщині. У
1952 році Ваксман отримав Нобелівську премію «за відкриття стрептоміцину – першого антибіотика, ефективного
при лікуванні туберкульозу». Нагороджений як представник США, куди 1911 року емігрував після смерті матері.

У США вже у 23-тє вручали так звані
Шнобелівські премії. Це майже як
Нобель, тільки навпаки: Приз в розмірі 10
трильйонів зімбабвійських доларів однією
купюрою отримують автори найбільш
абсурдних, незвичних і абсолютно
непотрібних наукових відкриттів. Цього
року Шнобеля вручали в 10-ти номінаціях.

Економіка: Фінансові потрясіння можна передбачати
Хто? Роберт Шиллер, Ларс Пітер Хансен,
Юджин Фама (США)
За що? Емпіричний аналіз цін на активи
В чому суть відкриття? Цей аналіз дозволяє передбачити, як будуть
змінюватись ціни активів (акцій, нерухомості, капіталу) протягом
певного періоду, наприклад, у найближчі 3-5 років.
Яка користь? Ціна активів впливає на стан економіки, і якщо
знати, що буде з ними в майбутньому, можна передбачати фінансові потрясіння. Так, Роберт Шиллер саме завдяки власному методу
емпіричного аналізу зміг передбачити світову фінансову кризу
2008 року.

Література: Канадійка –
«Чехов у спідниці»
Хто? Еліс Мунро (Канада)
За що? Канадська письменниця входить в
список найбільших сучасних прозаїків, критики часто порівнюють
з Чеховим її. Нобелівський комітет визнав її «майстром сучасного
короткого оповідання». Серед найвідоміших її творів – «Танець
щасливих тіней» та «Відкриті секрети». Її героїні – прості провінційні жінки, в житті яких нічого не відбувається. Хіба що саме
життя.

Хімія: Комп’ютер розрахує
хімічні процеси

Премія миру

Хто? Мартін Карплюс (Австрія, США), Майкл Левіт
(Великобританія) та Ар’є Варшель (Ізраїль)
За що? Комп’ютерне моделювання хімічних систем
В чому суть відкриття? Вчені створили програми для вивчення і прогнозування хімічних процесів
Яка користь? Комп’ютерні моделі дають змогу, приміром, більш детально
вивчати різноманітні хімічні процеси, включаючи фотосинтез і процес очищення випускних газів, оптимізувати ліки, створювати ефективніші сонячні
батареї.

Українці серед нобеліантів
Шмуель Йозеф АГНОН:
література

Народився 1888 року в м. Бучач на Тернопільщині. До виїзду 1907 року до Палестини опублікував на
західноукраїнських землях близько 70 творів. Нобелівську премію в галузі літератури йому присудили за
«глибоко оригінальну й майстерну прозу за мотивами
життя єврейського народу».

Саймон КУЗНЕЦЬ: економіка

Народився 1901 року в Харкові, де жив до 1921
року. Закінчив Колумбійський університет, був обраний почесним доктором кількох університетів. Нагороджений у 1971 році як представник США за «емпірично
обгрунтоване тлумачення економічного зростання, яке
привело до нового, глибшого розуміння економічної
та соціальної структури і процесу розвитку в цілому»
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Хто? Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)
– міжнародна організація, в яку входять 189 країнучасниць.
За що? Активна боротьба за знищення хімічної
зброї в Сирії. «Угоди та роботи ОЗХЗ визначили застосування хімічної зброї як табу в міжнародному праві. Останні події в Сирії, де
знову було використано хімічну зброю, підкреслюють необхідність активізації зусиль навколо того, щоби покінчити з такою зброєю», – коментують
представники Нобелівського комітету.

В галузі медицини нагороду отримали
японські науковці за дослідження впливу оперної музики на мишей, які перенесли трансплантацію серця.
В номінації «Психологія» перемогли вчені з
Франції, Нідерландів та Польщі, які дійшли
висновку, що ті, хто вважає себе п’яним, набуваються при цьому впевненості у власній
привабливості.
Команда вчених-біологів з Швеції, Німеччини, Австралії та ПАР довели, що жуки-гнойовики знаходять дорогу додому, не за окремими зірками, а за усім Чумацьким шляхом.
Американець Густано Піццо був нагороджений (посмертно) Шнобелівською премією
для інженерів та винахідників за розробку
системи ловлення загарбників літаків. Ця
система викидає терориста через спеціальні двері-пастку, за якою він упаковується і
викидається з парашутом через люк. За цей
час викликана автоматичним радіосигналом
поліція повинна прибути до місця спуску
злочинця на землю.
Премію з фізики здобули італійські вчені, які
довели, що деякі люди можуть бігати по воді.
Звісно, якщо вони перебувають на Місяці.
Американці Брайан Крендал та Пітер Штал
вибороли нагороду за дослідження процесу
перетравлення землерийок. Відважні вчені
спочатку ковтали мертвих тваринок, а потім досліджували те, що… було на виході: які

частки перетравив організм, а які – ні.
Група шотландських вчених довела, що чим
довше лежить корова, тим більша ймовірність,
що вона встане. А коли корова вже встала,
то дуже важко передбачити, коли вона знову
ляже.
В області охорони здоров’я перемогли тайські
медики, які розробили методи боротьби з «епідемією ампутації пенісів» у Таїланді. Справа
в тому, що тайські дружини настільки суворі,
що коли чоловік пішов наліво, вони відрізають
йому… Так-так, те, про що ви подумали, й
відрізають! І викидають у вікно. А там бігають
качки, які легко можуть «те саме» проковтнути. Тому вчені розробили методику, як повертати чоловікам їхню «гідність». Головне, щоб її
не встигла з’їсти качка.
І наостанок головна нагорода – премія миру. Її
отримав головний Батька Білорусі Олександр
Лукашенко за заборону публічних аплодисментів. Абсурдний інцидент стався на мітингу
в липні 2011 року, коли люди на знак протесту
проти політики влади почали плескали в долоні. Близько сотні осіб було оштрафовано на
великі суми і засуджено до 15 діб позбавлення
волі. Серед обвинувачуваних був і безробітний, якого оштрафували на 200 доларів, «не
помітивши», що він інвалід з однією рукою.
Ет, ніби серйозні люди, а такими дурницями
займаються! Хоча, як-то кажуть, чим би дитя
не тішилося… а нам веселіше.

Чому математики не отримують
Нобелівську премію?

Роальд Гофман (Сафран):
хімія

Ще один Нобелівський лауреат народився
1937 року в містечку Золочеві на Львівщині. В 1944
році мати з сином емігрувала до Польщі, а в 1949
р. – до США, де юнак закінчив медичний факультет
Колумбійського університету. Нобелівську премію
отримав 1981 року за теорію протікання хімічних
реакцій, яка відкрила можливості для планування
хімічних експериментів.

Георгій Шарпак: фізика

Дитинство майбутнього фізика пройшло на
Рівненщині. Коли Георгію виповнилося вісім років,
з родиною емігрував до Франції. Найвищу наукову премію в області фізики отримав 1992 року за
«створення пристрою, що відбраковує субатомні
частинки в субатомному прискорювачі».

Процедура нагородження відбувається щорічно в столицях двох країн –
Швеції та Норвегії. У Стокгольмі премії в галузі фізики, хімії, фізіології
та медицини, літератури та економіки вручаються королем Швеції,
а Премія миру – головою Норвезького Нобелівського комітету – в
Осло в присутності короля Норвегії та членів королівської сім'ї.

У галузі математики
Нобелівську премію не
присуджують: така остання
воля її засновника. Чим же
так не догодили математики
відомому винахіднику
динаміту, що він аж викреслив
«царицю наук» зі свого
заповіту? У істориків на це
питання існує дві версії.

Версія перша. Видатний шведський математик Міттаг-Лефлер
настирливо випрошував пожертвування на стокгольмський університет, в той же час спокусивши дружину Нобеля. Дізнавшись про
це, засновник премії вирішив таким чином помститися кривднику.
Версія друга. Кохана жінка Нобеля, Анна Дезрі, кинула його
і вийшла заміж за сина багатого дипломата Франца Лемаржа, який
мріяв стати математиком.
Хоча, як все відбувалося насправді, ніхто достеменно не знає.
За словами директора виконавчого комітету Нобелівського фонду,
в архівах про це немає жодної згадки. Швидше за все, математика
просто не входила в сферу інтересів Нобеля, і він заповідав гроші
на премії в близьких йому сферах.

Сторінку підготував Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
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Слова та думки людини
програмують її спадковість
«Слово, чому ти не твердая криця?» – запитувала в одній зі
своїх поезій, зневірившись у силі слова, Леся Українка. Поетеса не
здогадувалася, що заперечна частка тут недоречна. Бо слово – це
гострий і безжальний меч. Як засвідчили вчені, навіть звичайна
лайка впливає на організм як 1000 рентгенів.
Водночас молитва здатна повернути
до життя. Тож у розповіді
народного цілителя,
майстра, члена вченої
ради Української академії
цілительства Гавріїла
ШУРПІНА – про те,
наскільки важливо кожному
з нас стежити за тим, як і про
що говоримо і думаємо.

М’язи й кістки без
духу – безладне й
різнорідне сполучення

Час, у якому ми живемо, особливий
– перехідний. І він покладає на кожного
з нас величезну відповідальність – як
за себе, своїх дітей та онуків, так і за
всю Землю.
Наука нарешті визнала існування
Бога. Хоча, як відомо, багато хто з видатних фізиків, медиків, філософів були
людьми віруючими. Та сьогодні я хотів
би зробити невеличкий огляд деяких
останніх досягнень і відкриттів науковців щодо механізмів дії спадкового апарату людини та впливу на нього мови.
Людина оточена біополем. У сучасному уявленні біополе – сукупність
торсійних полів (особливого стану
матерії, що існує у Фізичному Вакуумі
Всесвіту). Термін «торсійні поля»
виник 1922 року для позначення
гіпотетичного фізичного поля, що
утворюється обертанням простору,
тобто торсійні поля існують всюди, де
присутнє кручення (обертання).
Обертається планета, Сонячна
система, Галактика, тож торсійними
полями оточене все. І людина, і камінь, і дерево, й усі вони взаємодіють
між собою, змінюючи та створюючи
нові торсійні поля. Вони являють собою величезний потік інформації й
утворюють загальну безкраю систему,
в якій швидкість розповсюдження
сигналу миттєва, бо поняття «час»
не існує.
Людина не обертається, але сама
є генератором торсійних полів різної
інтенсивності. Науковці вважають,

що думки – це матерія торсіонів, з яких
будується поле, і на торсіони людини
можна впливати. Приміром, наші предки, коли щось дарували або обмінювалися речами, казали: «БлагоДарю»,
знищуючи цим увесь негатив.
ДНК та білки містять атоми заліза
– вони є антенами, спрямованими в Космос, що приймають керівну інформацію,
яка визначає, як повинні виглядати
людина, рослини, тварини.
Генетичний апарат людини практично такий же, як у плодової мушки,
земляних черв’яків, мавп, тобто білки
– це робочий набір, універсальний для
усіх організмів, який здійснює обмін
речовин (метаболізм), а інформація
торсійних полів визначає, в якій послідовності, за якою матрицею білка (РНК)
будуватимуться амінокислоти. Таким
чином відкриття науковців підтверджують існування Єдиного Бога – Творця.
Найголовніша конструкція людини
– СЛОВО, яке має безпосереднє відношення до нашого генетичного апарату.
Духовне тіло рухає нас, без нього ми є
безладним і різнорідним сполученням
м’язів, кісток тощо.

«Матюки руйнують
людину зсередини»

На цьому наголошував ще Микола
Реріх. Цій темі він присвятив кілька своїх
статей. Хоча тоді він ще не знав, що
лайка спричиняє мутагенний ефект, подібний до радіаційного випромінювання
потужністю в 1000 рентгенів.
Справа в тім, що генетичний апарат
має здатність до мислення, зрозуміло,
не на вищому рівні, але він розуміє й мір-

кує. ДНК сприймає мову та її зміст. Слова
можуть надходити у вигляді електромагнітних коливань, які безпосередньо
впливають на властивості та структуру
молекул ДНК. Саме ці молекули відповідають за спадковість. Якщо мова насичена негативними словосполученнями,
структура ДНК починає змінюватися і до
нащадків надходить уже спотвореною.
Накопичення таких негативних якостей
може стати «програмою самоліквідації».
Кандидат біологічних наук
П.П. Гаряєв і кандидат технічних
наук Г.Т. Тертишний за допомоги
розробленої науковцями апаратури зафіксували: лайливе
слово спричиняє мутагенний
ефект, подібний до радіаційного
опромінювання потужністю в
1000 рентгенів.
Гаряєв вважає, що за допомоги слова, мовлення, а значить, думки, бо мовлення є результат мислення, людина,
як скульптор, «ліпить» свій генетичний
апарат і передає наступному поколінню
відповідну інформацію. Якщо вона негативна, тоді від покоління до покоління, як сніжна куля, нарощуватиметься
самознищувальна інформація.

Лайливі слова
вибухають у генах,
спричинюючи мутації

Науковці мають на це однозначну
відповідь: лайливі слова вибухають в
генах людини, через що відбуваються
мутації, які покоління за поколінням
ведуть до виродження. Дослідники
винайшли апарат, який перетворює
людські слова на електромагнітні
коливання. А вони, як відомо, впливають на молекули спадковості – ДНК.
Свариться людина безперестанку – і
її хромосоми рвуться й гнуться, гени
міняються місцями. Як наслідок, ДНК
починає виробляти неприродні програми. Ось так поступово нащадкам
передається програма самоліквідації.
Експеримент із «опромінюванням»
лайливими словами протягом багатьох
років проводився на насінні рослини
арабідопсис. Майже всі вони гинули.
А ті, що вижили, стали генетичними
потворами. Ці монстри, перехворівши
безліччю недуг, передали їх у спадок.
Через кілька поколінь потомство цілком виродилося.
Цікаво, що мутагенний ефект не

залежав від потужності звуку: слова
могли вимовлятися то голосно, то пошепки. На цій підставі науковці зробили
висновок, що певні слова мають інформаційний вплив на ДНК.
Провели й цілком протилежний
експеримент. Науковці «благословляли» насіння, «вбите» радіоактивним
опроміненням у 10 тисяч рентгенів. І
переплутані гени, розірвані хромосоми
та спіралі ДНК повернулися на свої місця
й зрослися. Вбите насіння ожило.
Скажете, не рівняйте людей з рослинами?! Але в тому й річ, що генетичний апарат усіх живих організмів
працює за універсальними законами.
Підтверджена дослідниками здатність
людей впливати словами на програми
спадковості відома віруючим людям з
давніх-давен. Із житій святих ми знаємо, як нерідко, завдяки святим, зцілювалися безнадійно хворі й воскресали
мертві. Причому, благословення праведників поширювалося не тільки на
конкретну людину, але й на її потомство.

Молитви творять
дива, стимулюючи
людські резерви

Скептик засумнівається: як звичайні слова можуть впливати на спадкову програму? Та річ у тім, що уявлення про генетичний апарат, який
складається лише з хімічних речовин,
– застаріле. Насправді для того, щоби
з ДНК побудувати живий механізм, потрібні набагато складніші програми, в
яких повинна міститися левова частка
усієї спадкової інформації. Нова наука
– хвильова генетика, автором якої є
Петро Петрович Гаряєв, свідчить: ген
– це не лише інформаційна одиниця.
Програма людини зашифрована у так
званій «сміттєвій» частині ДНК. І не
лише у хімічних речовинах, але й у
фізичних полях, які утворюються навколо хромосом і мають голографічну
будову. Вся інформація про минуле,
сучасне й майбутнє організму міститься у згорнутому вигляді в кожній точці
хвильового геному.
Молекули ДНК обмінюються цією
інформацією за допомоги електромагнітних хвиль, у тому числі акустичних
і світлових.
Сьогодні науковці навчилися наповнювати ДНК енергією
світла й звуку. Запускаючи певні

генетичні програми, вони стимулюють резервні можливості організму. Як наслідок, одужують
безнадійно хворі та оживають
мертві рослини. Людина подібні чудеса може здійснити саме
молитвами. Тому їх варто проказувати і вранці, і ввечері .

«Не брудни душу
французькими
романами» – себто
не дивися бойовиків
і страшилок

Учені дійшли приголомшливого
висновку: ДНК сприймає людську
мову. Її «вуха» просто-таки пристосовані до вловлювання звукових коливань. Колись Пушкін писав своїй
дружині: «Не брудни душу французькими романами». Наш сучасник хіба
що посміхнеться на цей наказ генія,
а дарма! Молекули спадковості отримують і світлову, й акустичну інформацію: мовчазне читання доходить
до клітинних ядер електромагнітними
каналами. Один текст оздоровлює
спадковість, а другий її травмує. Молитовні слова збуджують резервні
можливості генетичного апарату.
Прокляття знищує хвильові програми,
а отже, спотворює нормальний розвиток організму.
Петро Гаряєв вважає, що за допомоги словесних думок-форм людина
створює свій генетичний апарат. До
прикладу, дитина, що отримала від
батьків певну програму, навчається
дебоширити й вимовляти мерзенні
слова. Тим самим вона спотворює себе
й своє середовище – як соціальне, так
і психологічне. І котиться ця «снігова
куля» від покоління до покоління.
Тож зауважте: генетичному
апарату зовсім не байдуже, про
що ми думаємо, говоримо, які
книжки читаємо. Усе вкарбовується у хвильовий геном, тобто
хвильову генетичну програму,
яка змінює у той чи інший бік
спадковість і програму кожної
клітини. Слово може спричинити рак, а може й вилікувати.
Причому ДНК не розрізнює, чи
ви спілкуєтеся з живою людиною, чи з героєм телевізійного
серіалу.
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31 жовтня

теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15,07.05,08.05 Спорт.
06.20,07.10,08.10 Погода.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30
Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45,07.45 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.15 Огляд преси.
08.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с «Таємниця старого мосту».
10.30 Т/с «Агент особливого призначення».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25,22.40 Погода.
12.30 Х/ф «Майор Вихор».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
17.05 Т/с «Вiчний поклик».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50 «Надвечiр`я».
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма О.
Шака «По облакам».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Д/ф «Великi битви. Новий
Орлеан».
УТ-1.
01.20,03.00,04.15 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 Наш спорт. Боротьба. Київський мiжнародний турнiр.
04.05 Служба розшуку дiтей.
04.25 Життя на рiвних.
04.30 Д/ф «Скейтбордистськi
побрехеньки».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,00.05
«ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з

1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
11.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.45,13.45,02.30 Т/с «Пильна
робота».
14.45,15.45,20.15,21.15 Т/с
«Попiл».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Любов та покарання».
19.30 «Телевiзiйна Служба Новин».
22.15 «Кохання без кордонiв».
00.20,04.00 Драма «Ми. Вiримо
в любов». (2).

Iнтер

05.30,22.35 Т/с «Червонi гори».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Однолюби».
11 . 2 0 , 1 2 . 2 0 Д / с « С л i д с т во
вели...» з Л. Каневським».
13.45 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.45 Т/с «Хатня робiтниця».
18.00 «Стосується кожного».
19.05,04.40 Т/с «Дельта».
20.00 «Подробицi».
00.30 Х/ф «У пошуках галактики».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 Д/ф «Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї».
03.40 Т/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

ICTV

04.40,06.25,02.15,03.35 Погода.
04.45 Факти.
05.15 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.35,20.10 Т/с «Пастка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Пропащi хлоп`ята.
Плем`я». (2).
01.25 Кримiнальний облом.
02.20 Х/ф «Гаманець або життя». (2).
03.40 Про-Ziкаве.ua.

теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15,07.05,08.05 Спорт.
06.20,07.10,08.10 Погода.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30,07.00,07.30,08.00,08.30
Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45 Гiсть студiї.
07.20,07.40 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45,08.20 Тема дня.
08.15 Огляд преси.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с «Таємниця старого мосту».
10.30 Т/с «Агент особливого призначення».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 «Вiра. Надiя. Любов».
13.15 Х/ф «Гарячий снiг».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Слов`янський базар у
Вiтебську 2013. Щоденник.
17.05 Т/с «Вiчний поклик».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Погода.
19.15 Криве дзеркало.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.15 Д/ф «Великi битви. Битва
за Атлантику».
УТ-1.
01.20,03.00,04.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
03.50 Уряд на зв`язку з громадянами.
04.30 Д/ф «Голубий Дунай i дикi
конi».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».

08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
11.40,05.10 «Росiйськi сiмейнi
драми».
12.45,13.45,02.00 Т/с «Пильна
робота».
14.45,15.45 Т/с «Попiл».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Любов та покарання».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10 Комедiя «З Парижа з
любов`ю». (2).
00.05,03.30 Драма «Залягти на
дно у Брюгге». (3).

Iнтер

05.30 Т/с «Червонi гори».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Однолюби».
11 . 2 0 , 1 2 . 2 0 Д / с « С л i д с т во
вели...» з Л. Каневським».
13.45 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.45 Т/с «Хатня робiтниця».
18.00,04.05 Т/с «Дельта».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Х/ф «Око за око». (2).
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.55 Д/ф «Продавцi мрiї».

ICTV

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30,06.20,01.25,04.15 Погода.
04.35 Факти.
05.05 Свiтанок.
06.10,07.30 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с «Таксi».
06.45 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.10,22.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.35 Т/с «Пастка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.10 Максимум в Українi.
23.35 Х/ф «Пропащi хлоп`ята.
Спрага». (2).
01.30 Х/ф «Пропащi хлоп`ята.
Плем`я». (2).
03.05 Х/ф «Гаманець або життя». (2).

5 канал

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.
15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.
15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23
.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00
,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.00 Час-Тай.
04.15 Гра долi.

ТВА

6.00, 7.45, 9.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Т/С «Таємниця старого мосту»
12.00, 19.30, 0.10 Панно Кохання
14.10 Сімнадцять хвилин правди
16.00, 4.15 Привітай
21.00 Герої
22.15, 5.00 Т/С «Мафіозі»
2.10 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Анатомія культури

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Адвокат».

07.00,09.00,17.00,19.00,03.20
Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,13.10,17.20 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов 2».
12.00 «Хай говорять. З немолодим обличчям».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова
iсторiя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
22.00 ДНК. У пошуках жiнки.
23.05 Пост-шоу. ДНК. У пошуках
жiнки.
00.15 Т/с «Ментовськi вiйни
6». (2).
02.00 Т/с «Форс-мажори». (2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
09.00, 14.15, 15.30, 01.10, 02.10,
03.10 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Палітра»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д\фільм «Смаки культур»
12.55, 19.56 «Хвилини з Кобзарем». До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «На музичній хвилі» (рум.
мов)
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
23.00 «Час країни»
23.30 Х/фільм «Царівна». До
150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
01.30 Д/фільм «Рукоділля для
дітей»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

01 листопада
04.20 Про-Ziкаве.ua.

5 канал

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,00.30,01.
30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час.
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,02
.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,22.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.
15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,06.00 Час.
Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

ТВА

6.00, 7.45, 9.30, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Т/С «Таємниця старого мосту»
12.00, 19.30, 0.10 Панно Кохання
14.10 Герої
16.00, 4.15 Привітай
20.45 Політика
22.15, 5.00 Т/С «Мафіозі»
2.10 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Анатомія культури

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Адвокат».
07.00,09.00,17.00,19.00,02.50
Подiї.
07.30,15.25 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с
«Слiд».
10.00, 21.00 Т/с «Карпов 2».
12.00 «Хай говорять. Куба - любов моя».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова
iсторiя».
19.20,03.10 «Говорить Україна».
01.30 Т/с «Форс-мажори». (2).
04.35 Т/с «Ментовськi вiйни
6». (2).

ТРК «БУКОВИНА»

06.02, 17.32 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, М\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
09.57, 20.27 «Хвилини з Кобзарем». До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
13.20 «Красен світ»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
14.30 Концертна програма
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Х/фільм «Царівна». До
150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
01.30 Д\фільм «Рукоділля для
дітей»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07:00, 08:30, 15:05, 21:10 Кіно-

понеділок
четвер
«ЧЕРНІВЦІ»

07:00, 08:30, 15:05, 21:10 Кінозал
«Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Хіт-парад дикої
природи»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
15:25 «Подружки»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо
світу»
17:30, 20:45 «Автоновації»
22:05 «Пряма відповідь»

ТЕТ

06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.55,21.00 Країна У.
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.00 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
02.10 До свiтанку.

НТН

05.10,14.55,17.00 Т/с «Павутиння».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00,21.40,01.40,03.45
«Свiдок».
22.00 Т/с «Елементарно». (2).
23.00 Т/с «CSI: Маямi 10». (2).
00.00 Т/с «Закон i порядок».
Злочиннi намiри». (2).
02.10 «Речовий доказ».
02.40 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
04.45 М/ф «Боцман i папуга».

СТБ
05.20 «Чужi помилки. Родове
прокляття».
06.05 «Чужi помилки. Хрещений
батько».
06.50,16.00 «Усе буде добре!»
08.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
3».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.55 Х/ф «Шумний день».
03.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,13.25 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Двi дiвчини на мiлинi».
16.50,00.15 Т/с «Бальзакiвський
вiк».
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
22.00 Т/с «До смертi красива».
23.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
01.15 Т/с «Веронiка Марс». (2).
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.40 Зона ночi.
02.50,03.45 Десята м уза в
Українi.
04.40,05.15 Зона ночi. Культура.
04.45 Невгамовний Пантелеймон.
05.10 Вiр менi.

К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
12.50,19.00 «Орел i решка».
13.45 «Вiйна наречених».
14.50,22.00 «Велика рiзниця».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
23.00 «Хi та Ха».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
зал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
21:55, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Хіт-парад дикої
природи»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо
світу»
17:30, 20:45 «Автоновації»
22:00 Х/ф «Підстава» (2)

ТЕТ

06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.55 Країна У.
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.00 Iкона стилю.
20.30 Х/ф «Цiпонька».
22.40 Тузiк & Барбос шоу.
23.20 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.45 Твою маму!
02.10 До свiтанку.

НТН

05.05,15.00,17.00 Т/с «Павутиння».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
13.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Грiм лютi».
21.30 Х/ф «Тор».
23.55 Х/ф «Джокер».
02.15 Х/ф «Небезпечнi герої».
(2).
03.45 «Речовий доказ».

СТБ

04.20 Х/ф «Донечка моя».
05.50,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
07.00,15.55 Х/ф «Терористка
Iванова».
14.55 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 6».
00.10 «Куб 4».
01.45 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
03.00 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,13.25 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Двi дiвчини на мiлинi».
16.55,00.15 Т/с «Бальзакiвський
вiк».
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
22.00 Т/с «До смертi красива».
23.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
01.10 Т/с «Веронiка Марс». (2).
02.35,03.30 Зона ночi.
02.40 ТБ про ТБ.
03.15 Жарптиця.
03.35 Богдан Хмельницький.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Solo-Mea.

К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
12.50,19.00 «Орел i решка».
13.45 «Вiйна наречених».
15.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
17.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «КВК».
22.40 «Пороблено в Українi».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.10,07.05,08.55 Погода.
06.20 Орбiта М. Поплавського.
07.10 Криве дзеркало.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,14.50 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
10.55 Дорослi iгри.
12.00 Х/ф «Гарячий снiг».
13.55 Театральнi сезони.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Український акцент.
17.25 Золотий гусак.
17.50 Фестиваль гумору «Умора».
20.15 Кроки на Захiд.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.10 Концерт М. Поплавського
«Я люблю тебе, Україно!»
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Слово регiонам.
01.55 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.05 М/ф.
03.15 Школа юного суперагента.
03.30 Дитячий фестиваль «Молода Галичина».
04.15 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
04.55 ТелеАкадемiя.

«1+1»
06.10,19.30,05.15 «ТСН».
06.55 Х/ф «Я вродлива i струнка».
09.00 «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 «Шiсть кадрiв».
10.55 «Свiтське життя».
12.05,05.50 «Чотири весiлля».
13.20 «Операцiя Краса».
14.55 «Мiняю жiнку 8».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка 4».
20.00 «Вишка».
22.20 Комедiя «Таксi 2».
00.10,03.35 Трилер «Хребет
диявола». (2).
02.10 Комедiя «З Парижа з
любов`ю». (2).

Iнтер
05.40 «Шустер Live».
09.40 «Усе для мами».
10.10 Д/ф «Брати Меладзе.
Всупереч».
11.10,03.45 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi пригоди
Шурика».
13.00 Х/ф «Осiннiй лист».
15.00 «Юрмала».
18.00, 20.30 Т/с «Заради тебе».
20.00 «Подробицi».
22.25 «Велика Рiзниця поукраїнськи 2013».
23.25 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам».
01.20 Х/ф «Стерво». (2).
02.55 «Подробицi» - «Час».
ICTV
04.35,05.05 Погода.
04.40 Факти.
04.45 Про-Ziкаве.ua.
05.10 Свiтанок.
06.25 Козирне життя.
06.55 Х/ф «У пастцi часу».
09.05 Зiрка YouTube.
10.10 Дача.
10.55 Квартирне питання.
11.55 За кермом.
12.15 ПуТЕва країна.
12.35 Наша Russia.
13.10 Т/с «Майстер i Маргарита».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
22.45 Х/ф «Шерлок Холмс. Гра
тiней».
01.20 Х/ф «Упритул». (2).
02.50 Х/ф «Птаха». (2).
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.30,23.30,00.30,01.35
,02.30,03.30,04.30,05.35 Час.
Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45
,00.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20,0
3.20,05.40 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.0
0,01.00,02.00,04.00,05.00,06.00
Час новин.
07.15,12.10,14.10,17.10,19.25
Погода в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,0
3.35 Бiзнес-час.

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
10.50 Ближче до народу з Вiллi
Токарєвим.
11.25 Як Ваше здоров`я?
12.25 Крок до зiрок.
13.10 Маю честь запросити.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга. МБК «Миколаїв» - БК «Будiвельник».
16.00 Золотий гусак.
16.25 Караоке для дорослих.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Унiверситет зiрок.
18.40 Концертна програма До
дня матерi.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.10 Наш спорт. Олiмпiйським
курсом.
02.20 Дитячий фестиваль «Всi
ми дiти твої, Україно».
03.05 М/ф.
03.20 «Надвечiр`я».
04.15 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
04.55 ТелеАкадемiя.
«1+1»
06.40 «Кохання без кордонiв».
08.30 М/ф.
09.00 «Лото-Забава».
10.00,05.05 «Недiля з Кварталом 2».
11.00 «Смакуємо».
11.45 «Шiсть кадрiв».
12.55 Комедiя «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
17.05,03.25 Драма «Ясновидиця».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 Х/ф «Метро».
23.00 «Свiтське життя».

00.05 «Що? Де? Коли? 2».
01.10 Драма «Позамежжя». (2).
Iнтер
05.05 Х/ф «Афоня».
06.35 «Велик а Рiзниця поукраїнськи 2013».
07.40 «Юрмала».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Орел i Решка. Назад в
СРСР».
11.00 «Осiння кухня».
12.00 Х/ф «Ваша зупинка, мадам».
14.00 Т/с «Мама буде проти».
18.10 Шоу «Одна сiм`я».
20.00,03.55 «Подробицi тижня».
21.00 Т/с «Сiльська iсторiя».
00.55 Т/с «Заради тебе».
04.40 Д/ф «Смерть за рецептом».
ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.45 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
08.40 Х/ф «У пастцi часу».
11.00 Козирне життя.
11.30 Машина часу.
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс».
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс. Гра
тiней».
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 ПуТЕва країна.
21.00 Головна програма.
22.10 Х/ф «Упритул». (2).
00.05 Х/ф «Мамонт». (2).
02.00 Х/ф «Блакитна безодня». (2).
04.40 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.40,19.30,20.30,22.30,23.
30,00.30,01.35,02.35,03.30,04.35
,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,00
.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнес-час.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.55,10.50,11.50,13.50,14.50,
19.20,20.20,01.40,03.15 Тема/
Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,23.00,02.00,04
.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06
.20 Час спорту.

02 листопада
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55
Погода на курортах.
08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
2 1 . 1 0 , 0 0 . 3 5 , 0 5 . 1 5 В ел и к а
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
01.15 Тема/Хронiка недели.
01.55,04.55,05.55 Погода у свiтi.
02.35 Лiсовий патруль.
04.15 Реальний сектор.
06.15 Огляд преси.

ТВА
6.00, 7.45, 9.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.15
Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.20
Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.25
Гороскоп
6.45, 8.30, 16.45 Про казки
7.10 Ранок надії
12.00, 19.30, 0.10 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 2.00 Х/Ф «Король мавп»
20.45 Політика
21.30 Теми тижня
22.30, 4.00 Х/Ф «Чотири лева»
ТРК «Україна»
06.10, 03.00 Т/с «Ментовськi
вiйни 6. (2).
07.00,19.00,02.40 Подiї.
07.10 Х/ф «Полiцейський з половиною».
09.00, 10.00, 21.20, 22.20 Т/с
«Iнтерни».
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Як двi краплини.
15.00 Х/ф «Тiльки любов».
17.00,19.20 Т/с «Чужа жiнка».
23.20 Хто вартий бiльшого?
00.20 Х/ф «Точка повернення». (2).

05.10 Т/с «Подзвони в мої
дверi».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Екожиття»
07.30, 20.00 «Зелений БУМ»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30, 15.30 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні - мікс»
12.00 Д/фільм «Незвичайні
культури»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
16.57, 19.56 «Хвилини з Кобзарем». До 200-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка.
17.00 Д/фільм «Екотуризм»
17.30 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 «Подіум її життя»
23.00 «Зав’язь»
23.30 «Енциклопедія дизайну»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Зав’язь». До 150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 18:40,
21:10, 00:40 «Погода»
07:05 «Сад. Город. Квітник»
07:40, 09:30, 11:45, 17:20, 19:00,
01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репортер»
08:30, 19:05 «Афіша»
08:35 «Відділ кадрів»
09:00 «Юний рятувальник»
09:40, 19:10, 00:50 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:40 «80 островів: навколо
світу»
11:10 «Шоста передача»
11:55 «Найгарніші острови
світу»
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
14:45 «Біоритм»

03 листопада
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55
Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода
на курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки
тижня з Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний сектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.
04.15 Майстер-клас iз Наталкою
Фiцич.
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теле
15:15 Кінозал «Малятко»
16:50 «Кралечки»
17:30 «Хенд Мейд»
18:00, 00:00 «Чернівецький
репортер». Підсумковий випуск
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:15 Х/ф «9/11: Час кризи» (1)
23:30 «Феєрія мандрів»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.10 М/с «Ескiмоска».
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Фiксики».
11.05 М/ф «Вiдьмочка-хрещена:
помста Джиммi».
12.05 Х/ф «Програма захисту
принцес».
14.00 Х/ф «Крихiтка з БеверлiГiллз 3. Вiва ля фiєста».
15.55 Х/ф «Шахраї».
17.55 Х/ф «Цiпонька».
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Велика рiзниця.
00.10 Х/ф «Божевiльний День
подяки».
01.55 До свiтанку.
НТН
04.10 Т/с «Павутиння».
07.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
11.30 «Речовий доказ». Укол
правди.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
13.30 «Правда життя. Професiя
таксист».
14.00 «Легенди шансону».
15.00 Х/ф «Грiм лютi».
16.45 Х/ф «Тор».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
5».
23.00 «Таємницi кримiнального
свiту». Росiйський шансон.
23.30 Х/ф «Той, що худне». (3).
01.20 Х/ф «Джокер».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 М/ф «Вовка в
тридев`ятому царствi».
СТБ
05.40 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв».
07.00 «Караоке на Майданi».
07.50 «Їмо вдома».
08.55 «Усе буде смачно!»

теле

03.45 Т/с «Ментовськi вiйни
6». (2).
05.10 Х/ф «Тiльки любов».

ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми тижня
6.40, 8.20, 9.45, 17.15, 21.45
Погода
6.45, 8.25, 9.50, 17.20, 21.50 Погода на курортах
6.50, 8.30, 9.55, 17.25, 21.55
Гороскоп
7.00, 8.40 Про казки
7.10 Ранок надії
9.10 Вихід є…
12.00, 19.35, 0.05 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 2.00 Х/Ф «Уроки водіння»
15.30 Герої
16.45 17 хвилин правди
19.30, 0.00 Нова Гостьова
21.30 Теми дня-неділя
22.00, 3.30 Х/Ф «Серця чоловіків»

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Екожиття»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.00 «Країна талантів»
08.26 «Хвилини з Кобзарем». До
200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка.
08.30, 15.30 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Профі»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00 Д\фільм «Незвичайні культури»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
14.10 Концертна програма
16.00 «Міні - мікс»
17.00 Д/фільм «Екотуризм»
17.30 Мітинг та святковий концерт з нагоди 95-ї річниці Буковинського віча та підтримка
євроінтеграції України.
19.10«Профі»
19.30 «Ключ до самопізнання»
19.57 «Хвилини з Кобзарем». До
200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка.
20.00 «Пам’ять»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00 Х/фільм
23.15 «Місто моєї любові.» До
150-річчя від дня народження
О.Кобилянської.
23.30 «Палітра»
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Акценти»
04.00 Концертна програма

ТРК «Україна»
07.00 Подiї.
07.20 Т/с «Подзвони в мої дверi».
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 14.00 Т/с «Троє в Комi».
14.50, 16.00, 18.00 Т/с «Iнтерни».
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф «Кендiмен». (3).

«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:40, 11:05, 14:40, 18:10,
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:10 «Хенд Мейд»
07:30, 15:10 Кінозал «Малятко»
07:55, 09:45, 11:35, 16:45, 19:00,
01:20 «Парад планет»
08:05, 20:55 Афіша
08:20, 17:30 «Чернівецький репортер» Підсумковий випуск
(рум. мов)

10.35 «Зваженi i щасливi 3».
15.05 «Танцюють всi! 6».
19.00 «Х-фактор 4».
22.00 «Моя правда. Хаял Алекперов. Кавказький полонений».
23.15 «Х-фактор 4. Пiдсумки
голосування».
00.40 «Детектор брехнi 4».
01.30 Х/ф «Китайський сервiз».
03.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 М/с «Роги i копита».
06.15 Х/ф «Осмозiс Джонс».
07.45 Знайди Крайнього.
08.55 М`ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.20 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.20 Уже який день.
16.30 Про що говорять тварини.
17.30 Т/с «Воронiни».
18.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
19.40 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь».
22.50 Х/ф «Петля часу». (2).
01.25 Х/ф «I так, i нi».
03.25 Зона ночi.
03.30 Семеренко.
04.20,04.45 Зона ночi. Культура.
04.25 Легендарне парi.
04.35 Неприборкана.

К1
06.30 «Top Shop».
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с «Рожева пантера i
друзi».
11.00 Х/ф «Повернення в
Хелловiнтаун».
12.50 М/ф «Горбань з НотрДаму».
14.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
16.30 «Орел i решка».
17.30 «Леся Здєся».
17.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
19.40 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Суперперцi». (3).
02.25 Х/ф «Нижча освiта». (2).
03.50 «Нiчне життя».
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09:00 «Чернівецький репортер»
Підсумковий випуск
09:50, 19:10, 00:50 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:45 «80 островів: навколо
світу»
12:15 «Сад. Город. Квітник»
13:00 Урочистості до 95 річчя
«Буковинського віча» Пряма
трансляція.
14:45 «Кралечки»
16:20 «Юний рятувальник»
16:55 Музична програма (рум.
мов)
18:15 «Служба порятунку 101»
21:00 «Біоритм»
21:30 Дует «Скриня». Концерт
«Нехай сміються діти»
23:30 Муз/ф «Як дівчата заміж
хотіли»
01:30 «Блискуча година від М2»
ТЕТ
06.00 М/ф «Яйця».
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Фiксики».
11.00 М/ф «Повернення в Гайю».
12.55 Х/ф «Шахраї».
14.55 Одна за всiх.
16.55 Країна У.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Народний артист.
00.00 Х/ф «Джентльмени Бронко». (2).
01.45 До свiтанку.
НТН
04.20 Т/с «Павутиння».
04.30 «Речовий доказ».
05.00 «Правда життя».
05.30 М/ф «Королiвський бутерброд».
07.30 Т/с «Далекобiйники».
11.30 «Легенди карного розшуку». Полювання на обер-лейтенанта.
12.00,03.30 «Агенти впливу».
13.00 «Жорстокий спорт».
14.00 «Телеклiнiка доктора Болена».
15.05 Т/с «Таємницi слiдства 5».
19.00 Т/с «Грач».
23.00 Д/с «Пiвдень. Нерадянський Союз».
00.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 8». (2).
01.50 Х/ф «Небезпечнi герої».
(2).

СТБ
05.00,00.30 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв».
06.15 «Їмо вдома».
07.05,10.55 «МайстерШеф 3».
09.00 «Усе буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майданi».
14.05 «Х-фактор 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок».
21.15 «Один за всiх».
22.30 Х/ф «Довгоочiкувана любов».
03.25 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.50 М/с «Роги i копита».
05.35 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
05.45,04.20 Зона ночi. Культура.
06.00 Х/ф «Мiй янгол-охоронець».
07.45 Церква Христова.
08.00 Пойа, якщо зможеш.
09.35 М/ф «Астерiкс проти Цезаря».
11.20 Мачо не плачуть.
11.55 Божевiльний автостоп.
12.55 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь».
16.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
17.50 Т/с «Кухня».
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти
Шефа.
21.20 Х/ф «Iндiана Джонс у пошуках загубленого ковчега».
23.50 Х/ф «Р.S. Я тебе люблю».
(2).
02.20 Х/ф «Носферату. Жах
ночi». (3).
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15,04.05 Богдан Хмельницький.
04.25 Майстер музи.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.00 М/ф «Горбань з НотрДаму».
0 9 . 5 0 Х / ф « П о ве р н е н н я в
Хелловiнтаун».
11.45 Х/ф «Суперпес».
13.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 «КВК».
17.15 «Вечiрнiй квартал».
19.15 Х/ф «Лара Крофт - Розкрадачка гробниць: Колиска
життя». (2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Нижча освiта». (2).
02.10 «Нiчне життя».
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Приймаєте душ вранці й увечері, та це не рятує від поту?
Гіпергідроз – проблема не косметична, а медична
Підвищена пітливість (гіпергідроз) – одна з
найпоширеніших форм порушення потовиділення. За
статистикою, на гіпергідроз страждає від 1 до 5% населення,
серед яких значну частину складають молоді люди.
Про причини та особливості цього явища розповідає
кандидат медичних наук Лілія ГУЛЕЙ, асистент
кафедри дерматовенерології Буковинського
державного медичного університету.
Кожний з нас хоча б раз у житті
відчував, що після сильного емоційного сплеску чи болі, яку несила терпіти,
долоні раптом вкриваються вологою
або мокріє під пахвами, а то й вода
стікає спиною. Така реакція називається гіпергідрозом – підвищеною пітливістю. Фізіологічно вона є захисною
функцією організму від перегрівання
й виникає, як правило, спекотної погоди, при фізичному навантаженні або
лихоманці, а також при перебуванні
в задушливих приміщеннях із підвищеною вологістю повітря, неправильному питному режимі, носінні тісного
одягу та взуття з синтетичних матеріалів. Надлишкове потовиділення
виникає рефлекторно при
стресі, прийомі гарячої або гострої
їжі, алкоголю та
низці хімічних
речовин.
Ф о р мальна
кількісна
характеристика
гіпергідрозу – виділення більше 100
міліграмів поту в
одній пахвовій западині за 5 хвилин – часто обумовлена тим, що число
потових залоз на одиницю поверхні
шкіри значно перевищує норму.
Доволі часто банальний гіпергідроз може спричинити виражені
емоційні порушення, перерости в
серйозніші проблеми – невроз і депресію, невдачі на роботі та в особистому
житті.
До слова, у США, Швеції та і Великій Британії долонний гіпергідроз,
який може повністю зруйнувати професійну діяльність у низці спеціальностей, уже визнаний інвалідизуючим
фактором і витрати на його лікування
(в тому числі й хірургічне) покриваються медичним страхуванням.
В Україні цією проблемою займаються неактивно, оскільки формально
гіпергідроз не є хворобою (під словом

«хвороба» розуміють лише стани, які
знижують працездатність і призводять
до важких ускладнень і наслідків).
Раніше взагалі вважалося, що гіпергідроз – це чисто фізіологічний варіант
реагування на нервовий стрес. І сам
по собі загрози для здоров'я не являє,
а стає лише чинником, який знижує
якість життя людини, проявляючись,
часто разом з неконтрольованим раптовим рум'янцем на обличчі, страхом
перед публічними виступами тощо.
Сьогодні відомо, що у виникненні гіпергідрозу істотну роль грають
спадкові чинники (30-50% випадків),
у прогресуванні – психічні чинники,
особливо, коли в поті з'являється
неприємний запах. Патологічний гіпергідроз обумовлений низкою
нейроендокринних порушень,
провідними з
яких є функціональні
або органічні
зміни з боку
центральної
та вегетативної нервової
системи, які виникають незалежно від впливу температури на організм.
Істинні причини патологічного стану – «пускові механізми»
взаємопов'язанних процесів
зміни функцій симпатичної нервової системи і потових залоз
залишаються невідомими.
Розрізняють наступні види гіпергідрозу: генералізований
– потовиділення зростає на всій
поверхні тіла, локальний – тільки
на окремих частинах, наприклад, в
ділянці долонів та підошв (60%), підпахвових западин (30-40%), а також
обличчя.
Генералізований гіпергідроз без
видимих причин потребує негайної
діагностики, бо може бути симптомом
серйозного захворювання. Нерідко
наявність долонного гіпергідрозу
призводить до обмежень у виборі

профессії (робота з клавіатурою,
комп'ютерною мишкою, тонкими
інструментами, налаштуванням
роботи фокуса на мікроскопі,
робота з ремонту комп'ютерів,
електронної апаратури), неможливості утримувати слизькі предмети (вправи на брусках, заняття
з гантелями тощо).
Гіпергідроз може бути первинним (без видимих причин),
який зустрічається в 1% людей.
Як правило, він починається в дитинстві, посилюється в юнацькому
віці під час статевого дозрівання і
сприяє приєднанню вторинних інфекцій.

Але
зупиняється
в нічний час доби. Крім усього, він
часто має сімейний характер.
Вторинний гіпергідроз – один
із симптомів різних захворювань.

Допоможіть Вікторії Шубкіній!
Уже два роки 25-річна Вікторія Шубкіна бореться зі
страшною недугою – пухлиною мозку.
Спершу було лікування в Києві: операція, опромінення та хіміотерапія позитивного результату не дали.
Тільки в Угорщині їй змогли допомогти.
В лютому 2013 року зробили другу операцію, в ході якої професор
Ласло Богнар видалив більшу частину пухлини. Далі було шість
курсів хіміотерапії «Темодалом».
Вікторія вдячна всім, хто допомагав їй лікуватися й висилав кошти
на рахунок.
Наразі їй пропонують пройти останню стадію лікування – радіохірургічну операцію на обладнані ГАММА-НІЖ, яка цілком
видалить пухлину. Вартість цієї операції 11 000 евро (одинадцять
тисяч євро).
Поповнити рахунок можна за номером картки: 4323 3473 0347 8314
(в терміналі Приват Банку необхідно вибрати віконце А-Банк).
Телефон Вікторії: (099)911-14-69,
мами дівчини (Надії): (095) 616-43-88.

При ньому потіє все тіло, немає
зв'язку з часом доби, натомість
зберігається чіткий зв'язок з активністю головного захворювання
і, мірою одужання, потовиділення
зменшується.
Отже, пошук причини гіпергідрозу перш за все спрямований на
з’ясування того, яке саме захворювання його спричинило. А це
можуть бути недуги ендокринної
системи, патології нервової системи та психоемоційної сфери,
інфекційні хвороби (туберкульоз,
гельмінтоз, СНІД тощо), порушення з боку серцево-судинної
системи (ішемична хвороба серця, гіпертонічна хвороба тощо),
захворювання нирок, пухлини,
генетичні патології, дії наркотиків, отруєння грибами, фосфорорганічними з'єднаннями,
алкоголізм тощо.
Лікування гіпергідрозу
– тривалий процесс, який
потребує зусиль і лікаря, і
пацієнта, бо зазвичай потребує повторних курсів.
Якщо гіпергідроз не є
симптомом, який супроводжує
основне захворювання, то для
його лікування в медичній практиці широко застосовують наступні
види терапії: медикаментозні,
психотерапевтичні, фізіотерапевтичні, антипреспіранти.

Загальні рекомендації
для хворих на гіпергідроз:
►виключити з раціону
їжу, яка містить кофеїн
і теобромін (чай, кава,
какао, шоколад, кола), а
також гарячу, гостру їжу;
►ретельно дотримуватися правил особистої
гігієни (приймати душ
двічі на день, не забувати
про контрастний душ;
►робити теплі ванночки
для долоней та ступень
(краще з настоєм ромашки чи кори дуба), обтирання;
►носити зручний одяг,
який не є тісним, з натуральних чи штучних (віскоза) волокон, шкіряне
взуття по розміру.

порадницькі
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Останній тиждень місяця: завершуйте справи у п’ятницю. В суботу-неділю теж відпочити
не вдасться. У понеділок напрацьовуйте нові
проекти. У вівторок можна вирушати в поїздку,
в середу краще відмовитися від неї, бо можливі
фінансові втрати.
Від п’ятниці до неділі покладайтеся лише на
власні фінанси: не позичайте грошей і не діліть
прибуток, аби уникнути конфлікту. У понеділоквівторок вашої участі потребуватимуть сімейні
справи. У середу-четвер дуже важливо знати, з
ким ви маєте справу.

Не розслабляйтеся у п’ятницю-суботу, коли
хочете уникнути небезпеки й помилок. Неділю проведіть у сімейному колі, неодруженим саме час
влаштувати романтичне побачення. Від понеділка
не йдіть на нове партнерство, якщо ви не готові до
значних вкладень.

Усі ділові питання варто вирішити у п’ятницюсуботу. У неділю вас засмутить хтось з родини. Від
понеділка дуже важливо не помилитися в тому, у
що варто вкладати гроші. У середу слід підписати
необхідні документи, бо четвер для цього – день
несприятливий.

Фінансові набутки п’ятниці-суботи витрачайте
на родину. У неділю сприятливий час для одружень
та освідчень. Важливі для вас угоди у понеділок-вівторок, швидше за все, не відбудуться. У середу –
більше уваги родині. Четвер буде дуже насичений
значними подіями.
У п’ятницю завершуйте важливі справи. У суботунеділю вирушайте на відпочинок, але будьте обережні у витратах. У понеділок не користуйтеся технікою й
будьте обережні з вогнем. Вівторок-четвер придатні
для рутинної праці без прийняття важливих рішень.

Вкласти гроші у бізнес чи витратити на оздоровлення, вирішуйте у п’ятницю. В будь-якому випадку в
понеділок навідайтеся до лікаря. У вівторок не буде
настрою займатися звичними справами. А середа-четвер – час для пошуку партнерів і спонсорів.

Від вас очікуватимуть фінансування спільних
проектів – не поспішайте, до понеділка є час вивчити документи. У понеділок-вівторок доведеться
вирішувати ще й сімейні справи. У середу нікому
нічого не обіцяйте, у четвер будьте уважні та обережні на вулиці.

Легке нездужання не повинне стати на заваді
вашим планам у п’ятницю-суботу. У неділю-понеділок успіх залежатиме від вибору засобів. Поїздка
у вівторок-середу буде вдалою, але в дорозі будьте
обережні. У четвер завершуйте якнайбільше розпочатих справ.
У справах п’ятниці покладайтеся лише на
себе, у суботу не користуйтеся транспортом.
Неділю проведіть з найближчими людьми. Несподівані можливості понеділка-вівторка вимагатимуть
зважених рішень. У середу-четвер не сподівайтеся
на допомогу родини.

У п’ятницю-суботу доведеться шукати додаткового заробітку. У неділю не давайте нікому
зіпсувати собі настрій. У понеділок не поспішайте
витрачати гроші, вони можуть знадобитися у вівторок-середу. Будьте уважні з фінансовими документами у четвер.
Не відкладайте на суботу справи, назначені
на п’ятницю, успіху не буде. У неділю нічого не
з’ясовуйте і не розгадуйте таємниць. У понеділок займіться оздоровленням. Гроші, отримані у
вівторок, знадобляться родині. У четвер можете
дізнатися про щось неприємне.

Сто одежинок
без застібок

людини мікроелементи: магній, кальцій, залізо,
фосфор, йод. Терпка на смак, за
кількістю аскорбінової кислоти
вона перевершує навіть лимон.
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ПЕКІНСЬКА
Справжнє джерело молодості та активного довголіття. У
«пекінці» багато цінної амінокислоти – лізину, вона просто
незамінна в раціоні. У соковитих листках капусти, ззовні
схожих на латук, виявлений
багатющий набір вітамінів.
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***
Блондинка дзвонить в диспетчерську таксі:
– Ало, – це таксі? Я вже півгодини чекаю
на вашу машину апельсинового кольору!
Оператор таксі:
– Дівчино, на Вас уже півгодини очікує ОПЕЛЬ СИНЬОГО кольору …

Даю приватні уроки з математики. Моб. тел. 096 425 86 89

Військкомати Чернівецької області відбирають кандидатів
на військову службу за контрактом у в/частинах
Міноборони України. Гарантований соціально-правовий
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Поціновувачі музичного океану зустрілися у
неділю 13 жовтня. Дата вибрана не випадково.
Днем раніше гурту виповнилося дев’ятнадцять
років. З першої хвилини стало зрозуміло: сумно
не буде. Кожна людина приходила зі своєю особливою енергетикою. Всі готові були подарувати
своє тепло ближньому, адже на вулиці було лише
тринадцять градусів.
Завдяки тому, що один хлопець – Максим
Куцак, студент ЧНУ, зголосився грати на гітарі,
фанати вдосталь наспівалися улюблених пісень,
ніби повертаючись в атмосферу концерту «Океан
Ельзи», який відбувся наприкінці весни. «Не питай», «Квітка», «Обійми», славнозвісні «Без бою»
та «Все буде добре». Це далеко не весь перелік
хітів, що звучали у сквері перед Ратушею.
До дня народження гурту молодь придумала
два маленькі флешмоби, щоби висловити свою
любов «океанівцям». Кожен на своєму аркуші паперу написав улюблену цитату з їхньої пісні. Потім
всі фотографувалися зі своїми листками в руках.
Другий флешмоб полягав у тому, щоби всі тримали у руках по одному листку паперу, на якому
написано було літеру. Учасники мали стати в такому
порядку, аби вийшло речення-цитата «Ти і я – невидима сім’я». Адже найстарший фан-клуб О.Е. саме
так і назиається – «Невидима сім’я».
Після тригодинних посиденьок на Центральній площі деякі учасники вирішили продовжити
спілкування за філіжанкою чаю. Після кафетерію
сумнівів не залишилося: музика єднає. Приєднує
будь-кого – студента, учня, вчителя. Не важливо
навіть, товариський ти чи ні. У такій атмосфері всі
комплекси, всі непорозуміння, всі негаразди і невдачі залишаються позаду. Є тільки ваша компанія,
улюблені мелодії і теми. Весь навколишній світ наче
відступає на другий план. Тобі неважливо, що ти не
вивчив уроки на понеділок, що завтра рано вставати… Важливо лише те, що є люди, які тебе розуміють
і яких розумієш ти.
Співорганізатор зустрічі Надя Кучерук після
того, як прийшла додому, на своїй сторінці в твітері
написала: «Зустріч була мегакрутою!!! Просто
океан позитиву».
Наприкінці заходу всі зійшлися на одній думці
– мало. Саме тому хтось із учасників запропонував
зустрітися на «Геловін», 31 жовтня. Сподіваємося, тієї фантастичної ночі зустрінуться ще більше
фанатів гурту «Океан Ельзи», а заразом і українського року.

Ольга Д’ЯКОНЮК, «Юнпрес»

середа

Лікар у психлікарні розгадує кросворд:
– Так... Острів, на якому
народився Наполеон...
Обертаючись до пацієнта:
– То що, дурбелику, де ти народився?

Університет третього віку для пенсіонерів та людей з
обмеженими можливостями звертається з проханням подарувати програвач для платівок.
Звертайтесь: вул Університетська, 18, КУ «Турбота».
тел. 55 56 28; 52 48 86

Український рок не просто існує.
Він – торжествує. На підтвердження
цього і щоби насолодитися теплою
дружньою компанією, зібралися
фанати гурту «Океан Ельзи» на
Центральній площі Чернівців.

БРОКОЛІ
Ця капуста вважається найбільш цінною та найбільш
живильною. Багата на
легкозасвоюваний білок, вона
містить речовини, які знижують
рівень «поганого» холестерину.

КОЛЬРАБІ
На перший погляд цей вид
капусти нагадує редиску, а за
смаком – качан білокачанної
капусти. Це прекрасний лікувально-дієтичний продукт із
ніжним солодкуватим смаком.

26.10

Музика
об’єднує:

У ній багато калію, кальцію та
магнію.

ЦВІТНА
У 100 грамах цього овоча
міститься майже 80% добової
норми вітаміну С, а також магній, калій, залізо, марганець і
фтор. Потрапляючи в організм,
ензими цвітної капусти починають видаляти токсини, які
пошкоджують здорові клітини.

БРЮССЕЛЬСЬКА
У маленьких качанах містяться
потрібні для життєдіяльності
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«Океан Ельзи»
– це океан
позитиву

Хочете знизити вагу і зміцнити
імунітет? Бажаєте розпрощатися з
мішками під очима та набряклістю
ніг? Тоді ваш вибір – капуста.
Капуста на Русі була другим
хлібом. Щі та борщ – завжди
бажана їжа, а квашена капуста
з журавлиною, антонівкою,
брусницею – джерело вітамінів
і мінералів. Капуста заповнює
шлунок і швидко втамовує голод. На її здатності спалювати
жири розроблено багато дієт.
Капуста на столі – здоров’я в
домі
У Англії качану капусти
встановлений єдиний у світі
пам’ятник. І заслужено: овочпатріарх відомий понад 5
тисяч років. За цілющі властивості цей овоч вважається природним лікарем від багатьох
недуг. Вчені встановили, що у
капусті є активні речовини, які
володіють протираковою дією,
– ізотіоціанати. У капустяному
сімействі всі види такі корисні,
що при виборі очі розбігаються
від достатку.

музичні

Фото Ігоря Панкратова

ГОРОСКОП на 25-31 жовтня
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Правди мало у світі. Одна з
небагатьох – в авторській пісні
Щира й душевна, бардівська пісня твориться серцем і для
душі. Її найяскравіші представники – Володимир Висоцький,
Булат Окуджава, Новелла Матвєєва, Юрій Візбор, Олександр
Галич, Евгеній Бачурін, Сергій Нікітін, барди-рокери Андрій
Макаревич і Борис Гребенщиков… Цих прізвищ достатньо,
щоби в цьому переконатися. Серед продовжувачів цієї славної
когорти – Олександр Софронов. Минулої п’ятниці він виступив на сцені палацу «Академічний» БДМУ. Концерт «Життя
продовжується» організував Фонд «Подаруй дитині життя»,
тож кошти від нього пішли на лікування онкохворих дітей.
Попередниками авторської пісні вважають міський романс
та пісенні мініатюри Олександра Вертинського, який, до слова,
на початку минулого століття, гастролюючи Європою, заїжджав і до Чернівців. Утім, як пісенний жанр, авторська чи, як
ще кажуть, бардівська пісня виникла в середині ХХ столітття
водночас у різних країнах. І хоча її характерною властивістю
є поєднання в одній особі автора музики, тексту, виконавця
та гітарний супровід, де пріоритет перед музикою завжди віддається тексту, в Олександра Софронова вони рівноправні.
Мабуть, завдяки тому, що він блискучий гітарист. До того
ж його програма дуже різнопланова, бо пише пісні в різних
стилях – ліричні мелодійні пісні, блюзи, романси, акустичний
рок, блюз-рок. Одне слово, не занудьгуєш.
В юності Олександр грав у рок-колективах,
а 1988 року захопився авторською піснею. Лауреат Грушинського фестивалю (2000), СанктПетербурзького конкурсу «Весна романсу» (2000),

Всесоюзного фестивалю виконавців авторської пісні
(1991) тощо. Закінчив Вищу школу діячів сценічного мистецтва ГІТІСа. 20 років співпрацював з
Сергієм Капланом і досі пише пісні на
його вірші.
Займається організацією фестивалю «Кружка» пам’яті Сергія
Каплана, останні роки керує
найстарійшим бард-табором
і сценою «Кольскій бугорок»
на фестивалі «Платформа
ім. В. Грушина».
Александр Софронов давно й успішно
гастролює сольно, в
дуете з Юлією Матвєєнко, а також з власним
«Акустичним проектом
SOFRONOFF».
Географія гастролей — від Тель-Авіва
до Хельсинки, від НьюЙорка до Чити, а дискографія
нараховує низку альбомів у сольному, дуетному та ансамблевому
виокнанні. (www.sofronoff.ru)

На Буковині авторська пісня представлена переважно Світланою Шахановою,
чий творчий вечір
відбудеться завтра, у
п’ятницю, 25 жовтня,
в Будинку естетики
і дозвілля. Серед її
гостей буде чимало як
відомих бардів, так
і талановитих
початківців,
що стане приємним сюрпризом для
прихильників
авторської
пісні.
Концерт відбудеться за адресою: м. Чернівці,
вул. Шепетівська,
5. Початок о 18.00.
Вхід вільний.
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

1913

Європа 1913-го
нагадувала
«Титанік»

1913-й – останній мирний рік перед Великою війною.
Європейці встигли звикнути до мирного життя, їм здавалося,
що так триватиме вічно. Після завершення франко-прусської
війни у 1871 р. на Старому континенті не було великих збройних
конфліктів. І підростало вже друге покоління, яке не знало
воєнних страждань. Цей мирний час європейці назвали
«чудовою епохою» і насолоджувалися життям, доки була така
можливість. Продовжуємо розповідь про 1913 рік.

Борделі, морфій, кокаїн –
насолоджуйся без міри

У великих містах відкривалися нові кабаре
й кафешантани, де гриміли оркестри і красуні
вигиналися під звуки музики, приймаючи найспокусливіші пози. Борделі на всі смаки й гаманці
напередодні війни не скаржилися на брак клієнтів. Навпаки, преса постійно повідомляла про
сексуальні скандали у «вищому світі». Нишпорки-журналісти витягали на білий світ гомосексуальні походеньки принців правлячих династій
і нащадків банкірських кланів. «Жовта преса»
смакувала лесбійські пригоди популярних актрис, художниць, поеток. П’яні дебоші відомих
осіб нерідко потрапляли на шпальти бульварної
преси, й обивателі залюбки розважалися таким
чтивом.
У ресторанах рікою лилося шампанське. Вже
входив у моду абсент – спиртова настоянка полину, яка спричиняла швидку залежність і руйнувала людську психіку. Богема призвичаювалася
до кокаїну, повсюдно поширювався морфінізм.
Світ утрачав міру в насолодах, поринаючи в них з
головою, ніби передчував: на нього насувається
велика біда. Технічний прогрес дарував людям
небачені раніше можливості, економіка стрімко
зростала в умовах тривалого миру, забезпечуючи
багатьом європейцям помітне підвищення рівня
їхнього життя. Люди з грошима звикали до небаченого комфорту, адже мирний період відкрив
перед ними великі можливості.
Проте мир залишався не всюди – за межами
Європи палали колоніальні війни. Австро-Угорщина не мала заморських колоній, тож могла без
особливих емоцій спостерігати за подіями збоку:
її сини не гинули в африканських джунглях чи пісках Сахари. Але світ наприкінці ХІХ – та початку
ХХ століть ставав все меншим, і конфлікти в одній
його частині негайно відгукувалися в інших. Коли

1911 року Італія розпочала війну з Туреччиною,
намагаючись захопити Лівію й утвердитися у
Північній Африці, справжню тривогу відчули й у
Відні. Адже обидві воюючі держави були сусідами
Австро-Угорщини й конфлікт між ними загрожував її інтересам. Біда крок за кроком підкрадалася
до австрійських кордонів.

Та запах пороху відчули й у
Чернівцях. Тоді минулося

Невдовзі війна спалахнула зовсім близько.
Проти ослабленої Туреччини була створена
коаліція балканських держав: Болгарії, Сербії,
Греції, Чорногорії. Російська дипломатія доклала
чималих зусиль, щоби створити анти турецький
союз Сербії та Болгарії, розраховуючи з його допомогою встановити свій контроль над проливами Босфор і Дарданелли. Але балканські країни
мали власні інтереси, намагаючись самі розжитися шматками турецьких земель. Тож уранці 9
жовтня 1912 р. Чорногорія розпочала військові
дії проти Туреччини. Невдовзі до неї долучилися
болгарські, сербські та грецькі війська. Турки
зазнавали поразок. У Відні відчули: на Балканах
швидко набирає сили ворожа держава – Сербія,
яка має територіальні претензії до Австро-Угорщини. Було проведено мобілізацію цісарськокоролівської армії, її частини розгорталися на
сербському кордоні.
У повітрі запахло порохом. Цей запах відчули
й у Чернівцях. Місцеві обивателі завмерли у тривожному очікуванні: вибухне війна, чи не вибухне? На щастя, того разу обійшлося. Балканські
держави розгромили Туреччину і взялися ділити
зайняті території. Як воно нерідко буває, тут же
побилися одна з одною. Сербам і грекам здалося,
що Болгарія забрала собі забагато, і вже 1 червня
1913 р. проти неї був укладений сербсько-грецький союз, до якого негайно долучилася Румунія.
Через лічені тижні почалася друга Балканська

війна. До цієї війни болгар підштовхнула АвстроУгорщина, але військової допомоги їм не надала.
Не дивно, що Софія програла.
На початку серпня 1913 р. Болгарія змушена
була підписати мир у Бухаресті, за яким втратила
чимало македонських земель, зайнятих у першій
Балканській війні. До того ж Румунія забрала у неї
Південну Добруджу. А найбільше підсилилася
після перемог Сербіята – й одразу почала готуватися до нових воєн. Біда впритул наблизилася до
австрійських кордонів. Це розуміли кваліфіковані
політики, але більшість підданих Франца Йосифа
навіть не підозрювала, що мирне життя завершується. У палацах австрійської знаті тривали
бали, на яких лунали чудові віденські вальси. А
серед мешканців європейських міст все більшої
популярності набував новий танець, завезений
з Латинської Америки. Мелодії танго, сповнені
пристрасті, здобували все більше прихильників.
Здавалося, що всі хочуть забути тривогу, яка поступово зароджується в суспільстві.

колишні перемоги австрійської армії та великих
полководців цісаря. Юнаки вивчали літературні
твори, що прославляли мужність цісарсько-королівських вояків. Чимало хлопців залюбки співало
бадьорих солдатських пісень. У них формувався
романтизований образ війни: гримлять артилерійські батареї, переляканий противник тікає, а
його переслідує австрійська кавалерія, розмахуючи гострими клинками.
Мрійливі підлітки уявляли себе одягненими
у яскраві гусарські доломани із золотими шнурами-бранденбурами, верхи на баских конях.
Дзеленчать остроги на блискучих чоботах, а
збоку у хвацьких гусарів – гострі шаблі у дзвінких
металевих піхвах. Краса, та й годі! Проте невдовзі
цей казковий образ розвіється, мов дим. Замість
картинних кавалерійських атак війна покаже
зворотній бік: змучена піхота повзтиме у багні,
перемішаному з людською кров’ю, безуспішно
намагаючись під шаленим кулеметним вогнем
захопити лінію ворожих траншей…

Наближення війни інтуїтивно
відчували поети й філософи

Початок: Українські
«Січі» й «Соколи»,
польські «Стшельци»

Європа 1913 року нагадувала океанський велетень «Титанік», який рік тому у блиску вогнів,
під музику оркестру невпинно рухався назустріч
айсбергу, до своєї жахливої загибелі. Пасажири
і команда були впевнені у своїй безпеці й не
підозрювали, що насправді чекає їх попереду.
Однак окремі люди передчували: катастрофа
насувається. Так і 1913 року крижаний подих
льодової гори відчули деякі європейські поети,
художники, філософи. Проте їхні голоси потопали в морі веселощів і суцільних розваг, які
охоплювали різні верстви суспільства.
А держави вже розпочали готуватися до
майбутнього кровопролиття. Армії переозброювалися, масово з’являлася нова військова
техніка – кулемети, літаки, бронеавтомобілі,
бронепоїзди. Флоти приймали на озброєння величезні лінкори і невеликі, проте дуже небезпечні підводні човни. Навіть цісарсько-королівська
армія Австро-Угорщини, що помітно поступалася
британській або французькій, впроваджувала сучасне озброєння. Молодь готували до військової
служби й психологічно.
Тоді не існувало системи «військово-патріотичного виховання», характерної для тоталітарних держав. Деякі її функції виконували
державна школа й окремі громадські організації.
Школярам на уроках історії розповідали про

А поки що у суспільстві панували романтичні
настрої. На засадах загальноімперського патріотизму держава намагалася згуртувати довкола
особи імператора його підданих. Водночас свою
справу робили численні товариства, в яких
об’єднувалися представники різних національностей Австро-Угорщини. Серед них були й такі,
що готували своїх членів до майбутньої війни.
Поляки в Галичині створили власні стрілецькі
організації, а в українців все більшої популярності набували «Січі» й «Соколи». Всі вони
декларували свою лояльність до Габсбурзької
монархії, проте спрямовані були насамперед на
силовий захист інтересів своїх націй. Українська
січова молодь мріяла про створення незалежної
Української держави, а польські «Стшельци»
готові були битися за відродження незалежної
Польщі. Австро-Угорщина у 1913-му ще зберігала
єдність, але всередині цієї держави визрівали
сили, які через кілька років розірвуть її на окремі
шматки-країни. Між учорашніми співвітчизниками спалахнуть жорстокі війни, проте піддані
Франца Йосифа про це ще не здогадувалися.
Біда підступала тихо, повільно, а для більшості
людей – зовсім непомітно.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

