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Їхню версію подій знають усі!

Редактори і режисери Чернівецького
телебачення, яке нині святкує
золотий ювілей
15 стор.

Людина-індикатор

10 стор.

Вершниця її Величності – у Чернівцях
Пекін-Лондон – чотири роки в сідлі

Відважна британська вершниця Меган
Льюіс їде верхи від Пекіну до Лондона.
Нині учасниця пробігу подорожує Україною. Вершниця минула Умань, Вінницю,
Кам’янець- Подільський і вже ввечері прибуде до Чернівців.
Меган Льюїс їздить верхи з 12 років. Її
рідний будинок знаходиться в Уельсі, де

вона разом з чоловіком розводить овець
і валлійських поні. Виховує трьох дітей.
Є членом Королівського Азіатського суспільства і Королівського географічного
товариства.

2 стор.

Шановні краяни!
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Дев’яносто три роки тому велелюдне зібрання у Чернівцях одностайно проголосило світові свою непохитну волю до возз’єднання з
Великою Україною. Потужний голос тисяч буковинських вічевиків було
почуто у столицях європейських та світових держав. Історичні рішення та ухвали Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року за
правом вважалися взірцевим проявом цивілізованого народовладдя на
теренах нашого краю, втіленням того високого патріотичного духу,
який сучасники назвали «синтезом національної свідомості та більш
вищого європейського погляду».
Сьогодні ми пишаємося цим красномовним фактом своєї історії,
досліджуємо його демократичні здобутки, які вчать нас таких непересічних чеснот волі і духу українського народу, як прагнення жити у
мирі і злагоді з сусідами, цінувати та примножувати отримані у спадок
скарби національної історії, мови та культури, шанувати й вивчати
надбання інших народів.
Тож будьмо гідними високої честі та гідності наших славних
попередників – учасників вікопомного Буковинського віча! Єднаймося для нових звитяг та перемог на славу матері - Україні, задля
щастя та добробуту усіх і кожного, на благо наших дітей, онуків
та правнуків!
З повагою
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв

Заступник
голови обласної ради
Валентин Маніліч
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Марші «за» і «проти»

Соціально-політична ситуація в
Україні загострюється. Невдоволені
політикою уряду, на маніфестації виходять представники різних
верств нашого суспільства. Одні з
цих маршів викликають значний
громадський резонанс, інші проходять майже непомітно. До останніх
належить акція протесту, нещодавно проведена співробітниками наукових установ України. Докторів і кандидатів наук
«дістали» злиденні зарплати та вкрай недостатнє фінансування їхньої діяльності з боку українських законодавців та
виконавчої влади. Колона маніфестантів промарширувала
вулицею Грушевського попри величну будівлю Кабміну до
металевого паркану, яким недавно народні обранці відділилися
від «вдячного» народу. Вчені вимагали припинити цілеспрямоване знищення науки. До слова, серед науковців часто
зустрічаються люди з розвинутим почуттям гумору. Так ось
один із учасників акції гірко пожартував, що, мовляв, із таким
же успіхом могли протестувати євреї проти власного знищення
десь у Берліні 1942 року… Це ж у яку безвихідь треба загнати
людей, щоб їм у голову могло прийти таке порівняння? А опинилися там не лише професори з доцентами. Свій марш протесту
провели і студенти Київської політехніки, яких обурило, що не
оголошується конкурс на заміщення посади їхнього ректора.
Студенти підозрювали – міністр наказом призначить їм свою
людину. Слід відзначити, що діяльність «міністерства торгівлі
наукою і освітою» викликає гостру критику з боку вітчизняної громадськості. Щоб пригасити її напругу, міністр Дмитро
Табачник негайно заспокоїв студентів політехніки: конкурс
відбудеться днями і на результати його зможуть впливати ті,
хто працює і вчиться у виші. Дай Боже.
Та останні події під урядовими вікнами показують, що
дістали всіх, особливо чорнобильців та афганців. Їх хотіли
позбавити найнеобхіднішого – тих надбавок, які дозволяють
їм існувати. Але не на тих напали. Для цієї категорії людей
питання стоїть руба: бути чи не бути. Тому й вийшли не тільки
на марш, а й на штурм урядових будівель. І перемогли.
Та в Україні відбуваються не лише марші протесту і
штурми Кабміну. На 4-6 листопада у восьми великих містах
України призначено «Русскій марш». Що це таке?
У сусідній Росії нещодавно запровадили нове свято: 4
листопада відзначають звільнення Москви 1612 року від
поляків. А у 2005 р. цього дня на вулиці російської столиці
вийшли тисячі людей з плакатами «Русские идут!» з єдиною
вимогою очистити Росію від різних «інородців». Організували
перший «Русский марш» неонацисти з Руху проти нелегальної
імміграції – об’єднання крайніх шовіністів та ксенофобів. Кремлівські власті були стурбовані і натиснули на цю організацію,
виштовхуючи її на периферію громадського життя. Але естафету перехопили інші неонацисти. Їм вже тісно у межах РФ, от
і лізуть за кордон. Або ж кремлівський тандем спрямовує їх до
нас для створення свого «Русского мира». Якщо патріоти України проводять марші за зміцнення демократії в нашій країні, то
їхні антиподи виступають проти самого існування Української
держави. Бездарні політики, довівши справу до крайнощів, і
створили таким чином умови для таких виступів.

Ігор БУРКУТ, політолог

анонс
У наступному числі «Версій» матеріал під рубрикою «Уроки демократії» навчить, як впливати
на владу за допомогою загальних зборів громадян
за місцем проживання.

09584

Вершниця її Величності – у Чернівцях
Пекін-Лондон – чотири роки в сідлі
У 2008 році Меган Льюїс пустилася в
подорож з Пекіна в Лондон. Стартувавши
під час однієї Олімпіади, вона сподівається встигнути до початку іншої, яка
буде проходити в британській столиці в
2012 році.
За словами вершниці, вона з дитинства мріяла взяти участь у подібній авантюрі, і нарешті, представилася вдала
нагода – діти вирушили вчитися в університет і дозволили матері відмовитися від
сімейних обов'язків.
Надихнув же Меган на подорож аргентинець швейцарського походження Айме

Фелікс Тчіфелі (1895-1954), професор,
письменник і шукач пригод, який в 1925
році самотужки проїхав у сідлі з БуеносАйреса до Вашингтона, а після подорожі
написав про свій трирічний вояж книгу.
Свою власну книгу Меган Льюїс вже пише.
Вона веде інтернет-блог за адресою:
thelonghorseride.blogspot.com, де описує
всі свої пригоди.
Наїзниця невблаганно рухається до
своєї мети. А мета у неї благородна. Меган
сподівається зібрати гроші для хворих
дітей.

Любов Кафанова, «Версії»

новини одним абзацем
«Україна – космічна держава» –
виставка з такою назвою відкривається
сьогодні за адресою: м. Чернівці вул. Головна, 220 у чернівецькому Музеї авіації
та космонавтики у рамках Всеукраїнської
наукової конференції «Дослідження всесвіту: минуле, сучасне, майбутнє». Серед
її співорганізаторів – Державне космічне
агентство України та Національний технічний університет і Київський політехнічний
інститут.
«Україна на міжнародній арені:
успіхи та проблеми» – круглий стіл з
такою темою відбудеться у рамках V між-

народної науково-практичної конференції
студентів і молодих учених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», яка
розпочне свою роботу завтра в Чернівцях.
У ній візьмуть участь 120 молодих науковців
і старшокурсників з вишів України та Росії.
«Школа тромбопрофілактики»
– науково-практична конференція з такою
назвою відкривається сьогодні в Буковинському державному медичному університеті
за сприяння Головного управління охорони
здоров’я ОДА. Участь у ній беруть фахівці
з Івано-Франківська, Хмельницька, Києва
та Чернівців.

«Україна очима редактора» – ця
акція, організована Українським журналістським фондом збере на Буковині потягом
3-5 листопада 30 журналістів друкованих
видань з 19 регіонів України. Вони відвідають ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Хотинську
фортецю, музей Вижницького коледжу
прикладного мистецтва, Свято-Вознесенський чоловічий монастир на Герцаївщині і
жіночий монастир Свято-Праведної Анни у
Вижницькому районі, Білокриницький старообрядницький собор на Глибоччині, форелеве господарство села Банилів, гірськолижний туристичний комплекс «Мигово» та
кінноспортивний клуб «Троя».

У Чернівцях чоловік
Дендропарк
порізав ножем хлопця доповнили нові алеї

Вони з’явилися на території
чернівецької ЗОШ №28, де цьогоріч, у
Міжнародний рік лісів, була створена
шкільна зелена оаза

Біля одного з нічних клубів
у Чернівцях порізали 19-річного
хлопця. Він отримав два удари
ножем: у спину та живіт, – повідомляє прес-служба управління ДАІ в Чернівецькій
області.
Відомо, що у нічному клубі
виник конфлікт між двома молодиками. Один із них викликав на
підмогу батька. 48-річний чоловік двічі вдарив ножем 19-річного
хлопця. Потім батько та син сіли
у сіру «десятку»-таксі та зникли

з місця події. Дорогою пересіли в
інше авто та намагалися втекти
з міста.
На стаціонарному пості ДАІ в
селі Оршівці Кіцманського району
близько третьої години ночі підозрюваних наздогнали і затримали.
З’ясувалося, що це була
сім’я, яка торгувала саджанцями
у Чернівцях. Чоловіка, що завдав
поранень 19-річному чернівчанину, доправили до ізолятора
тимчасового тримання.

Вл. інф.

Це продовження багаторічної співпраці педколективу школи з
лісівниками області. Дендропарк на пришкільній території став справжньою окрасою нового мікрорайону міста.
– Породи дерев і кущів добирали так, аби проілюструвати видове біорізноманіття краю, – каже перший заступник начальника
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарств, головний лісничий Валерій Кашпор. – Кожну
рослину паспортизовано, облаштовано екологічні стежини. Приємно
мати справу з однодумцями, справжніми ентузіастами своєї справи, як
учителька біології Серафима Жарикова.
Поповнення для шкільного дендропарку – кипарисовики, самшити,
ялиці і берези доставили з Сокирянського, Чернівецького та Сторожинецького держлісгоспів. Масові посадки дерев відбулися також у районах області. Одна з найбільших – на території монастиря в Банченах
Герцаївського району. Її ініціювали учні місцевих шкільних лісництв.

Прес-служба Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства

голос вулиці
Про Буковинське віче
у Чернівцях, схоже, знає далеко
не кожен. Про події далекого
1918 року мало хто пам’ятає, а
то й не знає про них взагалі. У
молодшого ж покоління слова
«буковинське віче» асоціюються
лише з місцевою газетою.
Принаймні, з 15-ти опитаних
саме так сказали десятеро. А
одна сердита тітонька відрізала:
«Не знаю й знати не хочу!».

Іван Онисько, студент:
– Суто за логікою, «буковинське віче» – це якась рада,
яка мала місце в історії Буковини. Зараз аналогом такого віче,
можливо, є міська рада, обласна
державна адміністрація.

Юрій Віктюк, освітлювач в театрі:
– Газета є така. Окрім того пам’ятаю,
що збори такі були на Центральній площі
перед Ратушею. І вирішували якісь проблеми. Та це було давно.

Валерій Кравчук, приватний підприємець:
– Віче проголосило приєднання Буковини до ЗахідноУкраїнської Народної Республіки.

Наталія, пенсіонерка:
– Буковинське віче – це перші органи
влади новоствореної української республіки.

Опитування провели Анастасія ПОЛІЩУК
та Ігор КОНСТАНТИНЮК
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«Укрзалізниця»
скасовує 23 потяги

Костел «Серце Ісуса» таки
відремонтують?!

«Чернівці-Львів» курсуватиме
через день

У листопаді «Укрзалізниця» скасує 23 поїзди
і змінить графіки руху 13 щоденних поїздів. Так
відомство починає оптимізацію залізничних
маршрутів.
На початку листопада перестануть ходити потяги Сімферополь-Чернігів, Хмельницький-Київ. З 8 листопада будуть
скасовані маршрути Знам’янка-Шевченко-Москва, Львів-Адлер,
Львів-Вроцлав, Маріуполь-Львів, Маріуполь-Липецьк. Протягом
листопада також перестануть діяти маршрути Київ-Астана, Харків-Уфа, Харків-Липецьк, Харків-Калінінград, Харків-Мурманськ,
– повідомляє газета «Комерсант-Україна».
Крім того, перевізник змінить маршрути 13 щоденних поїздів.
За новим розкладом, через день курсуватимуть потяги N396/395
Одеса-Київ, N4/3 Київ-Москва, Жмеринка-Москва, N623/624 КиївКам’янець-Подільський, Ковель-Москва, Івано-Франківськ-Київ ,
N360/359 Львів-Київ і Чернівці-Львів. При цьому в «Укрзалізниці»

припускають, що той чи інший маршрут може бути відновлений у
разі підвищення попиту на нього, наприклад, у період свят.
За задумом керівників відомства, нововведення дозволять
уникнути збитків на маршрутах, які не заповнюються пасажирами.
Представники профспілок побоюються, що скасування поїздів
призведе до скорочення робочих місць, і готові влаштувати всеукраїнський страйк.

події

Замах на Зайця був випадковий?!
– У тренера «Буковини» стріляли випадково, – повідомив
начальник управління МВС у Чернівецькій області, генерал
міліції Микола ХАРАБАРА. Працівники УМВС днями затримали
підозрюваних у замаху на головного тренера Вадима Зайця. Як
з’ясувалося, він став випадковим потерпілим…
Нагадаємо, що 7 жовтня близько
13 години біля власного будинку по
вул. Достоєвського невідомий чоловік із
мисливської рушниці здійснив постріл у
головного тренера футбольного клубу
«Буковина» Вадима Зайця, коли той сів
у свою автівку. Кулі пройшли крізь дверцята автомобіля та поранили тренеру
Випадково підстрелений В. ЗАЯЦЬ коліно.
Зловмисники сприйняли пана Зайця
за бізнесмена з Герцаївського району, на якого, власне, і планувався замах, бо він заборгував чернівчанці, лікарю за фахом, 1,5 млн. грн. Як можна так помилитися?
Справа в тому, що у підприємця і тренера футбольного клубу співпали марка,
колір і майже номери автомобілів – різниця була в одній літері в кінці номера. Злочин
готувався біля двох місяців та, сплутавши жертву, зловмисники стежили за тренером
«Буковини» чотири дні.
Жінка найняла хлопців, щоби «полякати» бізнесмена-боржника. Вона повідомила
виконавцям, що він буде в тому районі, в якому, за збігом обставин, опинився пан Заяць.
За виконану роботу зловмисникам було обіцяно 4 тис. євро.
Як повідомив Микола Харабара, їх було двоє. Один 24-літній мешканець, а другий
– 29-літній з іншої області. Хлопці ніде не працювали та раніше мали вже судимості:
один – за розбій, інший – за крадіжку. Якщо хлопців визнають винними, їм загрожує
ув’язнення на термін до 15 років.
Щодо жінки, яка замовила даний напад, то нині, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Під «Центральним»
ринком буде
парковка
Чергова реконструкція чекає на ринок
«Центральний», розташований на вулиці Червоноармійській у Чернівцях.
Центральну частину ринку, де знаходяться
прилавки для торгівлі сільгосппродукцією, перебудують і накриють прозорим дахом. На ринку буде й підземний паркінг на 40 автомобілів.
На час реконструкції продавців «переселять»
на другий поверх приміщення.
Реконструкція ринку відбуватиметься за
власний кошт, а приміщення здаватимуть в
оренду.

Вл. інф.
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Державні номери
продавали за кордон

Співробітники карного розшуку затримали трьох
чернівчан, які викрадали державні номерні знаки з
автомобілів у Чернівцях. Затримані – два рідні брати 19
і 24-років та їхній 25-річний товариш. Незважаючи на
свій молодий вік, усі вже притягувались до кримінальної відповідальності. Наймолодший учасник групи був
судимий за збут наркотиків, його брат – за крадіжку,
а 25-річний хлопець – за розбещення неповнолітніх.
Вони підозрюються у викраденні 90 державних
номерних знаків на території міста Чернівці. Скручені
номери вони продавали по 10 євро перевізникам,
які переправляли їх до Іспанії, Португалії та Італії, де
перепродували уже по 100 євро нашим заробітчанам,
які чіпляли їх на свої придбані там автомобілі і виготовляли при цьому фальшиві техпаспорти і таким чином
ухилялися від сплати податків, передбачених законодавством тих країн, де вони перебувають.
Наразі співробітники міліції працюють над встановленням каналу, яким переправляли вказані номерні
знаки за кордон, та осіб причетних до цього, – повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС
України у Чернівецькій області.

Митрополит Римокатолицької церкви
Мечислав Мокрицький під час зустрічей з
Михайлом Папієвим та
Віталієм Михайлішиним обговорив питання
співпраці влади з релігійними організаціями
та сприяння в проведенні ремонту Римокатолицького костелу
Воздвиження Святого
Христа та реставрації
костелу «Серце Ісуса».
– Наше місто завжди вирізнялося своєю полікультурністю. Тут впродовж багатьох
років проживали й проживають представники різних релігійних
конфесій, які завжди знаходили спільну мову, – наголосив під
час зустрічі з митрополитом голова ОДА М.Папієв. – Тому, зараз
ми намагаємося продовжувати ці чудові традиції й підтримувати
імідж толерантного міста.
Також на зустрічі йшлося про розвиток Чернівців, покращення
інвестиційного клімату та популяризацію міста за межами держави,
що збільшить кількість приїжджих туристів.
Довідка «Версії»
Мечислава Мокшицького було призначено митрополитом Львівської митрополії Римсько-католицької
церкви 21 жовтня 2008 року Папою Римським Бенедиктом ХVІ. 3 листопада 2008 року М.Мокшицький обраний
головою Конференції римсько-католицьких єпископів
України.

Цифра тижня
397

дітей, схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, токсичних речовин виявили на Буковині впродовж 9 місяців підрозділи
кримінальної міліції у справах дітей УМВС та органи
освіти у ході профілактичних рейдів «Вулиця», «Вокзал», «Підліток».
Під час цих же рейдів виявили 113 дітей, які своєчасно не приступили до навчання. 90 дітей повернуто
до шкіл і професійно-технічних навчальних закладів,
а одного влаштовано до інтернату.

4,9

До
тис. осіб зросла кількість працюючих
інвалідів в області. Це на 114 людей більше, ніж торік.
За словами Миколи МЕЛЬНИЧУКА, керуючого відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, протягом останніх п’яти років за рахунок коштів Фонду
створено 123 додаткових і збережено 315 діючих
робочих місць. Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів за 9 місяців – майже 500 тис.
грн., компенсація санаторно-курортного лікування
– майже 200 тис. грн.

Історія великого народу об’єднує Схід і Захід
Шість серій книг у рамках проекту «Україна:
історія великого народу» презентував Володимир ЗУБАНОВ, Президент Благодійного
фонду «Схід-Захід: разом» у Чернівецькому
прес-клубі.
Проект започаткували два фонди – «Схід і
Захід разом» та «Інститут стратегічної політики».
Його мета – донести до українців їхню історію, історію регіонів, в яких живуть, власну культуру тощо.
– Ми звернулися до Академії наук України. Там
два інститути займаються висвітленням історії: інститут археології – історією до навали хана Батия,
а інститут історії досліджує історію до наших днів.
Академіки довго з нами сперечалися, доводячи, що
вже все досліджено і написано. Але ми наполягли і
запропонували висвітлити історію по-іншому, аби
вона була науково-популярною, щоб люди самі

хотіли купувати книжки і читати їх. Ми запропонували, аби Україна була представлена як сукупність
етнічно-історичних регіонів. Вчені розписали
історію кожного регіону окремо в хронологічному
порядку. І найцікавіші факти з ілюстраціями ми
надрукували. У наших книгах – 14 етнічно-історичних регіони (Галичина, Буковина, Слобожанщина,
Донеччина тощо). У нас вийшли досить серйозні
книги – по 600 -800 сторінок у кожній.
Вже почали виходити переклади англійською
мовою.
Нині у розробці сьома серія книг – «Історія міст
України». Унікальність цієї серії в тому, що історія
міст і сіл представлена через біографії та долі людей, які зробили вагомий внесок у розвиток свого
рідного міста чи села.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Шості збори ініціативної
групи чернівчан зірвали... чернівчани

Голосування проти проведення референдуму
Група «Захистимо Чернівці» не змогла
провести шості поспіль збори, щоби ініціювати референдум з розпуску Чернівецької
міської ради. Бо у конференц-залі готелю
«Черемош» 29 жовтня замість зборів ініціативної групи «Спільними зусиллями захистимо Чернівці» з самого ранку зібралися інші
люди. Вони сказали, що дізналися про проведення зборів з Інтернету. Серед них були
і представники міської ради – начальник
юридичного управління Олександр Шиба,
адвокат Анатолій Попов, радник міського
голови з питань зв’язків з громадськістю
Захар Подкидишев, а також чернівецькі
студенти та трудові колективи підприємств.
Зареєструвалося 215 учасників. Секретар
міської ради Віталій Михайлішин, якого запрошували особисто бути присутнім на зборах,
не прийшов. До речі, центральний вхід до
готелю чомусь був перекритий, тож на збори
можна було потрапити лише через задній
двір. Реєстрація учасників зборів відбувалася
за паспортами. Головуючим самовисунувся

опозиція

чернівчанин Андрій Сокольник, який і провів
збори. Між іншим, це той самий Андрій Сокольник, якому не надали слово на зборах
ініціативної групи «Спільними зусиллями
захистимо Чернівці» в Центральному палаці
культури 22 лютого 2011 року. Він поставив
на голосування питання про доцільність
проведення референдуму. «За» проголосувало всього… двоє людей, проти проведення
референдуму проголосували 177 учасників
зборів.
Нагадаємо, що попередні п’ять спроб зареєструвати ініціативну групу були марними
– міська рада п’ять разів «давала їм гарбуза»,
тобто відмовляла в реєстрації.
Ось як нам прокоментували те, що відбулося:
Аліна Круглецька, учасниця зірваних зборів, пенсіонерка, колишній начальник управління праці та соцзахисту
населення Чернівецької міськради, працює у громадській приймальні «Фронт
Змін» на громадських засадах: – Ми

«Батьківщина» сьогодні
сильна як ніколи!

Про це заявив на прес-конференції
голова Чернівецької обласної організації партії ВО «Батьківщина»
Іван Мунтян та наголосив, що попри
незаконне перебування Юлії Тимошенко
за гратами, вона продовжує керувати
партією «Батьківщина» і координувати
діяльність опозиції. За словами очільника
обласної організації, партія ВО «Батьківщина» практично позбулася зрадників
і зараз зосереджена на підготовці до
майбутніх парламентських виборів. Лави

09584

партії поповнюють люди, а в області продовжує працювати комітет опору диктатурі у складі 12-ти політичних партій та 2-х
громадських організацій.
– Зараз ми збираємо підписи серед
буковинців під звернення до європейських структур щодо вжиття санкцій до
керівництва держави та всіх, хто причетний до політичних репресій в Україні.
Уже є близько 10 тис. підписів громадян
та 300 підписів депутатів місцевих рад.
Розпочинаємо збір підписів під вимогою
негайної відставки Віктора Януковича та
розпуску Верховної Ради України. Плануємо провести віче депутатів місцевих
рад опозиційних сил області, а також
готуємося до масштабної акції протесту в
Києві, – зазначив Іван Мунтян.

провідного спеціаліста Кельменецького районного управління юстиції
Чернівецької області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад,
основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, громадянство України, стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років,
знання державної мови та ПК.
До заяви із зазначенням про ознайомлення заявника з установленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на державну службу, додаються:
заповнена особиста картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та
членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування
оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1 тел. 55-09-61.

Натомість вона починає збір підписів
громадян міста під звернення до
парламентської асамблеї Ради Європи
та інших міжнародних інституцій щодо
порушення принципів демократії,
волевиявлення та верховенства закону і
прав людини.
Про це на прес-конференції ініціативної групи «Спільними
зусиллями захистимо Чернівці» заявив один з її координаторів
Юрій Івашин. Зустріч з пресою відбулася після суботніх подій у
«Черемоші», коли захисникам Федорука не вдалося провести
вже шості збори.
– Ми вирішили, що з тимчасовою чернівецькою міською
владою, а також з обласною в особі ОДА, українською в особі
президента, уряду, парламенту, зі згоди яких і відбувається
беззаконня у місті, не хочемо поки що мати нічого спільного.
Це влада, яка лише говорить про демократію, але нічого
спільного з демократією не має. Тому ми призупиняємо діяльність ініціативної групи з підготовки чергових зборів на
період проведення збору підписів громадян Чернівців під
зверненням нашої громадської організації до парламентської
асамблеї Ради Європи та інших міжнародних інституцій з приводу систематичного, планомірного організованого владою
порушення принципів демократії, волевиявлення, верховенства закону та прав людини. Ці підписи ми будемо збирати
з дотриманням вимог Закону України «Про всеукраїнський і
місцеві референдуми в Україні. Плануємо залучити до підписання Звернення до ПАРЄ не менше 10% чернівчан (18 300
підписів), які володіють виборчим правом з метою отримати
міжнародну допомогу європейської спільноти в порятунку
місцевого самоврядування у Чернівцях. Коли зберемо пакет
документів, відправимо його до парламентської асамблеї Ради
Європи, – повідомив співкоординатор ініціативної групи «Спільними зусиллями захистимо Чернівці» Юрій Івашин.

хто, кого і проти кого

У Чернівцях оголосили «соціалістичне» змагання?!

У Чернівцях цими днями з’явилися
намети синього кольору без жодних
пізнавальних знаків. Деякі з них встановили навпроти наметів «Фронту
Змін», в яких відбувається збір підписів
проти Януковича.
Як з’ясувалося, представники «свіжоспечених» наметів представляють громадську організацію
«Спільними зусиллями чернівчан».
Щоби зрозуміти мету нової ГО, достатньо зрівняти її назву з назвою
ініціативної групи «Спільними зусиллями захистимо Чернівці». Але
«наметівці», зрештою, і не приховують своє завдання: «Започаткована
нами акція «Чернівці проти Яценюка»
ставить за мету захистити Чернівці

від зазіхань і грабунку та повернути
громаді міста загарбані представниками «Фронту змін» землі й об’єкти. А
це – 27 гектарів землі на вул. Рівненській, де мала будуватися лікарня,
а зводяться котеджі, прихоплений
«фронтовиками» завод «Гравітон» і
закладений ними до речі, на людській
землі, ринок «Добробут».
–Це лише ті приклади, про які нам
стало відомо, – наголошує голова організації Василь МОЙСОВ. – Своєю
акцією ми хочемо привернути увагу
чернівчан до того, що чернівецькі
керівники «Фронту змін» – не білі і не
пухнасті, а разом зі своїм керманичем Яценюком дерибанять місто. Ми
хочемо, щоб все це вони повернули

громаді, бо це все створювалося чернівчанами впродовж років, а відійшло
до рук спритних ділків. Наша акція
здійснюється не на противагу збору
підписів «Україна проти Януковича».
Але ми готові позмагатися з «фронтовиками». Викликаємо їх на таке собі
«соціалістичне» змагання – хто збере
більше підписів.
Встановлені намети за кольором
нагадують партію влади, назва – такий
собі клон від ініціативної групи «Спільними зусиллями захистимо Чернівці»,
що не може не вводити людей в оману.
Хоча все частіше від людей можна почути про те, мовляв, що всі політики
і партії – однакові, єдина різниця – у
кольорах…

Сторінку підготувала Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

оголошення
Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Зборів ініціативної групи
більше не буде. Поки що…

прийшли зранку, а зала вже була заповнена молодими людьми, студентами. Всі місця
були зайняті. Провести реєстрацію було неможливо. Старші люди зайти не могли, сісти
було ніде. Це груба провокація, щоби зірвати
збори. Збори зірвані… Я вважаю, що влада,
яку обирали люди, повинна прислухатися до
їхньої думки…
Валерій Сарафінчан, організатор
зірваних зборів: – Я неодноразово висловлювався в ЗМІ, що шості збори – не останні.
Будуть сьомі, восьмі, дев’яті, десяті…, аж доки
влада не зрозуміє, що інтереси простих громадян нашого міста не можна задушити. Ми
хочемо провести збори, потім референдум,
а далі, будь ласка, хай всі громадяни нашого
міста прийдуть і скажуть свою думку про роботу депутатів Чернівецької міської ради VI
скликання. Де-факто і де-юре збори сьогодні
зірвані, бо влада дуже постаралася. Але, коли
зривають, значить бояться.
Андрій Сокольник, чернівчанин, головуючий зборів: – Мене обрали головою
зборів ініціативної групи. Як чернівчанин,
дізнався про них з інтернет-сайту. Прийшов
як активний чернівчанин висловити свою
думку з приводу того, про що прочитав
у повідомленні. Коли ми зранку почали
реєструватися, я побачив, що реєстрація
починає скасовуватися, ліквідовуватися,
замовчуватися, якісь перешкоди встановлюються з незрозумілих причин. Та ж сама
ініціативна група, як вони себе називають,
почала переносити столи в якісь незрозумілі
місця, відмовлятися реєструвати людей. І
вони фактично самі себе розпустили, тому
що сказали, що збори не відбуваються,
хоча це збори чернівчан, які повинні були
висловити свою думку. Тож, враховуючи це,
нам довелося робити реєстрацію і проводити
збори. Я не вважаю це провокацією.

оголошення
Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
державного виконавця відділу державної виконавчої служби Новоселицького районного управління юстиції;
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад,
основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам
і бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями

щодо прийняття на державну службу;
заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за
2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення.

Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1 тел. 55-09-61.

Фотозйомка весілля,урочистостей тощо
Фотореставрація, набірка, оформлення
фотокниг та альбомів зі знімків замовника.
Виготовлення запрошень, листівок, календарів.

:
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Афіша
«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Пригоди Тінтіна: Таємниця Єдинорога» -3D: 10.40, 14.20, 17.50, 21.20; «Кіт у
чоботях»- 3D: 12.30, 16.10, 19.40; «Головне – не боятися»: 12.50, 14.50, 18.50;
«Дещо»: 16.50, 20.50.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Ромовий щоденник»: 10.30, 12.40. 14.50, 17.00, 19.00, 21.00.
Малий зал. «Час»: 10.30, 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Пригоди Тінтіна: Таємниця Єдинорога» -3D: 10.00, 14.00, 18.00, 22.00; «Кіт у
чоботях» - 3D: 12.00, 16.00, 22.00;
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
5 листопада, 18.30: «Я поїдаю небо» (Німеччина).
6 листопада, 18.30: «Театр – це життя». Святковий вечір до 80-річчя колективу
театру.
7 листопада, 18.30: «Тисяча снопів вітру».
9 листопада, 18.30: «Рятуйте, мене женять!».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка живопису Романа Федини «… люб’ю з любком танцювати, що файно
трясесі.»
І. Терен «Ювілейна» виставка художніх виробів з дерева та малярства (відкриття
8 листопада о 15.00).
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
Виставка з фондів ЧХМ до ювілею театральних художників (Д. Нарбут О. Плаксій).

Франсуа Дюмон у Чернівцях
зіграє Ференца Ліста
Ференц Ліст у середині ХІХ ст. гастролював багатьма містами Європи. Зокрема,
у травні 1847 року славетний угорський
композитор і піаніст дав три концерти
у Чернівцях, у залі колишнього готелю
«Молдова».
Отож, до 200-річчя від дня народження Ф.Ліста французький піаніст, лауреат
багатьох міжнародних конкурсів Франсуа
Дюмон виступить зі своїм концертом у
Чернівцях, щоби 3 листопада, у залі Чер-

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
6 жовтня, 12.00 «Веселі перегони».

Ромовий
щоденник

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
3 листопада, 19.00: Концерт Франсуа Дюмона (фортепіано, Франція). До 200-річчя
від дня народження Ференца Ліста.
4 листопада, 18.30: концерт Заслуженого академічного Буковинського ансамблю
пісні і танцю.
9 листопада, 18.30: концерт скрипкової музики л. Футорська.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА
8 листопада, 14.00: вечір-портрет: «Василь Васкан: Слово від серця». З нагоди
святкування 70-річчя від дня народження.

теле Версі ї
УТ-1

«1+1»

06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».

07.00,08.00,09.00,19.30,00.10
«ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
09.25 «Смакуємо».
10.00,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.55,18.35 «Не бреши менi 2».
11.55 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.55 Комедiя «Пiдняти перископ».
14.25 Мелодрама «Слон та Моська».
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Холостячки. Нове кохання».
22.25 «Iлюзiя безпеки. Не обпечися на молоцi».
23.25,03.30 «Tkachenko.ua».
00.25,01.15,04.15,05.05 Т/с «Закон i порядок». (2).
02.05 Трилер «Вантаж 200». (2).
05.50 «Чесно».

Iнтер

05.15 Х/ф «V Центурiя. У пошуках
зачарованих скарбiв».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
13.35 «Сiмейний суд».
14.25 Х/ф «Мужики!»
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
21.30 Т/с «Шлюб за заповiтом».
23.45 «Позаочi». В. Кириленко.

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,01.55,03.10 Погода.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.15,12.55,19.10,00.55
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.20 Море по колiно.
09.55 Х/ф «Доказ життя».
12.45 Факти. День.
13.00 На рiвних.
13.10 Анекдоти по-українськи.
13.45 Comedy Club.
14.10 Х/ф «Iгри патрiотiв».
16.45 Х/ф «Тиха застава».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,01.00 Надзвичайнi новини.

нівецької філармонії,
відтворити турне Ф.Ліста по
Франції 1845 року.
У програмі: увертюра до опери Россіні «Гійом
Телль», ремінісценції з
опери Белліні «Норма»,
«Запрошення до вальсу»
Вебера, «Тарантелла» Россіні, мазурки Шопена, Шопен – «Пуританці» (полонез сі-бемоль мажор, написаний

Бестселер «Ромовий щоденник» –
автобіографічний роман знаменитого
американського публіциста Хантера Томпсона – тепер необов’язково читати. Тим,
хто хоче освіжити в пам’яті «ромові» події
з життя головного свавільника, який проміняв Нью-Йорк на Пуерто-Ріко, достатньо
лише провести декілька годин біля екрану.
Роман – автобіографічний і базується
на реальних подіях життя письменника
і засновника течії гонзо-журналістики
(суб’єктивний стиль оповіді, в якій репортер виступає як безпосередній учасник
описуваних подій).

ОРГАННИЙ ЗАЛ
5 листопада, 18.30: Концерт органної музики. (соліст – Володимир Кошуба).

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Знайди себе.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00 Д/ф «Мiлiцейська
академiя».
10.40 Укрспецекспорт.
11.15 Шеф-кухар країни.
12.15,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.20,15.35,18.15,19.00 Погода.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Доки батьки сплять.
13.25 Д/ф «Батько Махно».
14.10 Д/ф «Iван Пiддубний. На
п`єдесталi мiфiв та правди».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Нiч на кордонi».
17.20 Т/с «Пригоди мага».
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Футбольний код.
22.30 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45,03.20 ТелеАкадемiя.
01.50 Х/ф «Особливi стосунки».
03.50 На добранiч, дiти.
04.05 Т/с «Шахраї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

5
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7 листопада

20.10 Т/с «Морськi дияволи 5».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.15 Свобода слова.
02.00 Т/с «Герої 4».
02.40 Факти.

5 канал

Профiлактика.
14.00 Програма передач.
14.05,16.10,17.50 «Погода в
Українi».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,04
.00 «Час новин».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.15,18.40 «Погода на курортах».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.10,00.20 «Погода у свiтi».
18.15,03.30 «Енергонагляд».
18.45 «Київський час».
18.55,23.30,00.15,03.20 «Час
спорту».
19.30,23.35,03.15 «Бiзнес-час».
19.36,02.10,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
2 2 . 0 0 , 0 1 . 0 0 « Ук р а ї н с ь к i
пристрастi».
23.40 «Автопiлот-тест».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
00.35 «Огляд преси».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.35, 21.55, 23.55, 3.55 Я маю
право
6.40, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.50, 7.45 Про казки
7.15 Ранок надії
8.20, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.10, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.05, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
16.00, 4.15 Привітай
20.00 Щоб таємне стало відомим
21.30, 23.30 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Атлантида»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.20,09.50, 15.25, 17.50
,19.50,01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,
0 9 . 0 0 ,
13.10,16.00,19.40,21.50,00.25,
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»

09.55,18.45 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.35 «Хенд-мейд»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.10 «Феєрія мандрів»
19.00 ,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
19.45,21.55 «Афіша»
22.10 Футзал. «Меркурій» (Чернівці) – «Спортлідер» (Хмельницький)

ТРК «Україна»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00 Т/с «Слiд».
09.00 Х/ф «Мiнливостi долi».
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
13.00 «Хай говорять. Кадри
вирiшують все».
15.35,00.25 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «П`ятницький».
22.15 Х/ф «Особливо небезпечний». (2).

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Світ знає, що Він - українець»
09.30 Т фільм «Екстремальне
довкілля»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Святині Буковини»
12.00 Т фільм «Біографії»
13.15 «Акценти»
13.55 «Буковинчики-веселинчики»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.15 М фільми
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Калинові острови»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/фільм

композитором у 1817 році, коли йому було
7 років), хроматичний гран-галоп Ференца
Ліста.

…Журналіст Пол Кемп, високооплачуваний співробітник однієї з газет НьюЙорка, їде працювати туди, де ром, будинки на березі океану, красиві жінки і
розкішні автомобілі коштують копійки. Тут
він, звичайно ж, вплутується в десяток небезпечних і захоплюючих пригод.
Кажуть, що ще за життя Хантера Томпсона Джоні Депп дав йому обіцянку знятися
в головній ролі. І лише тепер (Томпсон
помер у 2005 році) Депп здійснив обіцяне.
Актор уже знімався в екранізації твору
Томпсона: у 1998 році з екранів не сходила
картина «Страх і ненависть в Лас-Вегасі».

понеділок
понеділок
01.30 Т фільм «Сильні світу»
02.30 «Роздуми про сокровенне»

ТЕТ

05.45,12.45 Твою маму!
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки».
10.05,13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Т/с «Беверлi-Гiлз 90210.
Нове поколiння».
13.15,18.10 Маша та моделi.
14.55 Дом 2.
16.45, 19.50,21.10 Т/с «Унiвер».
(2).
20.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
21.35 Т/с «Сплiт».
22.00 Т/с «Закрита школа» (2).
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Дурнєв+1.
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
00.40 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.15 Х/ф «Сутичка в хуртовинi».
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40 «Правда життя». Останнiй
рейс.
09.10,22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю».
10.05,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,12.35 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
13.30 Т/с «МанГуст 2».
15.30 Х/ф «Золота мiна».
16.45 Х/ф «Народжена
революцiєю».
18.30,03.20 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.00,02.00,05.40
«Свiдок».
19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
20.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
00.20 Х/ф «Сто мiльйонiв рокiв
до нашої ери». (2).
02.20 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя».

СТБ

06.05,03.05 «Бiзнес +».
06.10,01.15 Т/с «Адвокат».
07.55,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».

11.40 Х/ф «Павутина бабиного
лiта».
13.40,19.10 «Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Феномен».
00.15 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.55 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Протистояння».
04.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.30,06.35 Kids` Time.
05.35 М/с «Новi пригоди Скубi
Ду».
06.40,07.15,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Фабрика зiрок 4.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
16.00 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.55,21.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
20.40 Батьки i дiти.
22.45 Аферисти.
23.45 Т/с «Щасливi разом».
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Плiткарка 2».
02.45 Зона ночi. Культура.
02.50 Микола Лисенко.
03.35,04.30,04.40 Зона ночi.
03.40 Третя влада.
04.35 Радiацiя. Лiнiя захисту.

К1
06.10 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.10 Х/ф «Король скейтборду».
13.00,22.50,01.10 «Великий
Брат».
13.50 Х/ф «Бунтарка».
16.00 Х/ф «Без вини винний».
17.30,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
20.00 Т/с «Солдати».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули.
Нiч на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Знайди себе.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.05,12.20,15.35,18.15,19.
35 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
13.00 Країна якостi.
13.25 Х/ф «Лiсова пiсня».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Доля людини».
17.20 Т/с «Пригоди мага».
19.00 Про головне.
19.40 Концерт Вiтаса «Повернення
додому».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45,03.00 ТелеАкадемiя.
01.50 Нiмеччина-09, ч. 1.
03.50 На добранiч, дiти.
04.05 Т/с «Шахраї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,02.
20 «ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
10.25,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.20,18.35 «Не бреши менi 2».
12.20,05.45 «Чесно».
13.15 «Iлюзiя безпеки. Не обпечися на молоцi».

14.15,01.30 Т/с «Любити Анну».
15.10 «Сусiдськi вiйни».
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку 4».
22.35 «Грошi».
23.50,00.40,04.15,05.00 Т/с «Закон
i порядок». (2).
02.40 Т/с «Новини».
03.30 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
Iнтер
06.00 «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
13.35 «Детективи».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Псевдонiм «Албанець»
2».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
21.30 Т/с «Шлюб за заповiтом».
23.45 Д/с «Моя країна».
00.10 Д/ф «Дiти - актори. Життя
пiсля слави».
01.15 Х/ф «Злi вулицi».
03.10 Подробицi.
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/ф «Мiста пiдземного свiту
2».
04.40 Д/ф «Елiна Бистрицька.
Серце красунi».
ICTV
05.20,06.35,02.20,03.40 Погода.
05.25,03.10 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.30
Спорт.
07.50 Ти не повiриш!
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.40 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Мент в законi».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.25 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с «Морськi дияволи
5».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Таксi».
23.10 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Знайди себе.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.05,12.15,18.10 Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.25,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Х/ф «Сходження».
14.40 Euronews.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України на тему:
«Стан суспiльної моралi в Українi».
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.25 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45,03.00 ТелеАкадемiя.
01.50 Нiмеччина-09, ч. 2.
03.50 На добранiч, дiти.
04.05 Т/с «Шахраї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,02.
35 «ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
10.30,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
11.25,18.30 «Не бреши менi 2».
12.25,05.55 «Чесно».
13.20 «Iлюзiя безпеки. НЛО. Контакт затягнувся».
14.10,01.45 Т/с «Любити Анну».

15.05 «Сусiдськi вiйни».
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15,22.30 «Вiд пацанки до панянки 2».
00.00,00.55,04.25,05.10 Т/с «Закон
i порядок». (2).
02.50 Т/с «Новини».
03.40 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
Iнтер
05.30,16.05 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 2».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15,03.00 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
13.35 «Детективи».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
21.30 Т/с «Шлюб за заповiтом».
23.40 Д/ф «Секретнi територiї.
НЛО. Чужi на Мiсяцi».
00.45 Х/ф «Управлiння гнiвом». (2).
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.25 Д/с «Мiста пiдземного свiту
2».
04.40 Д/ф «Остання весна Р.
Плятта».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.20,03.35 Погода.
05.20,03.05 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.20,12.55,19.10,01.25
Спорт.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс проти
Цезаря».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с «Морськi дияволи
5».
16.35 Т/с «Мент в законi».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Таксi».
23.10 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя

8 листопада
проти Цезаря».
02.25 Т/с «Герої 4».
03.45 Жiноча логiка.
04.35 Т/с «Офiс».
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.5
0 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.5
5,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.15,17.15 «Українськi
пристрастi».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 3.55 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.15, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 13.05, 19.35, 20.05, 00.10,
1.05 Панно Кохання
13.00, 20.00 Щоб таємне стало
відомим
14.45, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.00, 4.15 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50, 13.10, 15.55, 19.20,

21.50,00.25 «Погода»
08.00, 15.30 «Подорож людини в
космос»
08.55, 18.05Т/с «Диявол з Орлі» (1)
09.55, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
17.05 Д/с «Цей загадковий світ»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Турнір з фігурного катання
«Буковина Оpen»
23.10 Т/с «Холостяки» (2)
ТРК «Україна»
05.00 Х/ф «Мiнливостi долi».
05.20 Д/с «Найнеймовiрнiше
вiдео».
06.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «П`ятницький».
11.00 Т/с «Сьогодення», 7 с.
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3», 5 с.
13.00 «Хай говорять. Клiнiчний
випадок».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування», 47 с.
21.15 Т/с «Вендета по-росiйськи».
23.50 Т/с «Подiя» (2).
00.50 Х/ф «Особливо небезпечний». (2).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.25 «Роздуми про сокровенне»
09.30 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «На музичній хвилі»
13.45, 16.15 М/фільм
14.15 «Сузір’я миколаївців»
15.05, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
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«Клеопатра».
02.25 Т/с «Герої 4».
03.40 Жiноча логiка.
04.30 Т/с «Офiс».
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
0 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Вiльна гавань».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 Д/ф «УГКЦ: невiдомий
лiтопис», ч. 3.
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.25 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 3.55 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.15, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 13.05, 19.35, 20.05, 00.10,
1.05 Панно Кохання
13.00, 20.00 Щоб таємне стало
відомим
14.45. 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.00, 4.15 Привітай
22.30, 2.10Т/С «Атлантида»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35 ,15.05 «Малятко»
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20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х/фільм
02.30 «Палітра»
ТЕТ
05.45,12.45 Твою маму!
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки.
10.05 Т/с «Сплiт».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Т/с «Беверлi-Гiлз 90210.
Нове поколiння».
13.15,18.10 Маша та моделi.
13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Дом 2.
16.45, 19.50,21.10 Т/с «Унiвер». (2).
20.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
21.35 Т/с «Сплiт».
22.00 Т/с «Закрита школа» (2).
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
00.40 6 кадрiв.
НТН
06.15 «Легенди бандитського
Києва».
06.40 Х/ф «Золота мiна», 1 с.
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,03.00,05.
30 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
13.35 Т/с «МанГуст 2».
15.35 Х/ф «Золота мiна».
16.55 Х/ф «Народжена
революцiєю».
18.30 «Речовий доказ». Мiльйонер
без чобiт.
00.30 «Покер Дуель».
01.30 Х/ф «Зграя». (2).
03.20 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».
04.40 «Агенти впливу».
05.50 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10,02.25 «Бiзнес +».
06.15,00.40 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.05 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
13.50,19.10 «Мiстичнi iсторiї 3 з

Павлом Костiциним».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Весiльнi битви».
22.40 «Правила життя. Як легко
схуднути».
23.40 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Протистояння».
03.35 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.30,06.35 Kids` Time.
05.35 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.15,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
09.10 Т/с «Крок за кроком».
11.05,23.50 Т/с «Щасливi разом».
12.45 Батьки i дiти.
13.50,14.45 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
16.00 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.55,21.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
20.40 Знову разом.
22.50 Новий погляд.
01.20 Т/с «Плiткарка 2».
02.45 Зона ночi. Культура.
02.50 Хто вони - дiти iндиго?
03.15 Птаха кубла Марiї.
03.40,04.40 Зона ночi.
03.45 Втрачений рай.
04.35 Поважайте майстрiв змолоду.
К1
05.40 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
13.00,22.50,01.10 «Великий Брат».
13.30 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.15,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.15 «Країна дурнiв».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули. Нiч
на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».
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07.10,09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.20 «Погода»
08.00 «Подорож людини в космос»
08.55, 18.05Т/с «Диявол з Орлі» (1)
09.55, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30«Блискуча година від
М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30,17.05 Д/с «Цей загадковий
світ»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Холостяки» (2)
ТРК «Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «П`ятницький».
10.00 Т/с «Вендета по-росiйськи».
11.00 Т/с «Сьогодення».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3».
13.00 «Хай говорять. Мiж двох
чоловiкiв».
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
21.15 Т/с «Вендета по-росiйськи».
23.50 Т/с «Подiя» (2).
00.50 Х/ф «Штат самотньої зiрки».
(2).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Найнеймовiрнiше
вiдео».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Будьте здорові»
09.30 «Т фільм «Екстремальне
довкілля»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
11.00 «Пам’ять»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Країна талантів»
13.45, 16.20 М/фільм
13.55 «Попередження ангелів»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика

звучить»
17.55 «Експромт»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/фільм
02.30 «Подіум її життя»
ТЕТ
06.00,09.00 Єралаш.
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Сплiт».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210. Нове
поколiння».
12.45 Твою маму!
13.15,18.10 Маша та моделi.
13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Дом 2.
16.45, 19.50,21.10 Т/с «Унiвер». (2).
20.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
21.35 Т/с «Сплiт».
22.00 Т/с «Закрита школа» (2).
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
00.40 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Золота мiна».
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,04.40
«Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
13.35 Т/с «МанГуст 2».
15.30 Х/ф «Порода».
16.40 Х/ф «Народжена
революцiєю».
18.30 «Правда життя». Лiки останньої надiї.
00.30 «WSOP. ЧС з покеру 2011».
05.05 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».
05.55 «Агенти впливу».
СТБ
06.10,03.05 «Бiзнес +».
06.15,01.20 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
12.00 «Весiльнi битви».
13.50,19.10 «Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «МастерШеф».
00.35 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.55 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Протистояння».
04.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.30,06.35 Kids` Time.
05.35 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.15,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Т/с «Крок за кроком».
11.05,23.35 Т/с «Щасливi разом».
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
16.00 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.55,21.40 Т/с «Воронiни».
19.15,00.55 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Т/с «Плiткарка 2».
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Життя в обiймах кольорiв.
02.55 Рай.
03.15,04.00,04.40 Зона ночi.
03.20 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
03.40 Марiя i Марфа.
04.05 Моя адреса - Соловки.
Навiщо переводити Вергилiя.
04.25 Poeta Maximus.
К1
05.40 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
13.00,22.50,01.10 «Великий Брат».
13.30 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.15,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.15 «Дурнi. Дороги. Грошi».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули. Нiч
на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».
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Великий Кучурів мріє стати містом
Довідка «Версій»:
Історія села

Великий Кучурів – одне з найбільших сіл Сторожинеччини, до сільської ради якого входить село Годилів.
Великий Кучурів розташований за 7 км від Чернівців та
за 18 км від райцентру – Сторожинця. Межує із селами
Кам’яна, Тисовець, Снячів Сторожинецького району
та Волока, Коровія Глибоцького районів. Через село
проходить залізниця. Площа села – 3043,1 га. Великий
Кучурів на те і Великий: тут проживає 8113 мешканців,
з яких 98% – українці, решта – росіяни, румуни, молдовани, білоруси тощо. Щороку кількість населення
громади зростає за рахунок збільшення народжуваності та припливу населення з інших місцевостей через
привабливе територіальне розташування. У Великому
Кучурові проживає 110 багатодітних сімей.
Першу згадку про село знаходимо в історичних
джерелах 1422 року, коли молдавський господар
Олександр Добрий подарував Великий Кучурів боярину Богушу. Після цього протягом кількох століть
село переходило з рук у руки воєвод і бояр, світських і
духовних феодалів, які продавали або дарували його
один одному.1552 року село знову стало власністю
молдавського господаря, який пізніше продав його
монастирю Путна за 400 золотих. Пізніше молдавські
господарі не раз видавали грамоти, в яких підтверджувалися права монастиря на Великий Кучурів і
повинності селян на його користь. 28 червня 1940
року в село вступили радянські війська. З цієї нагоди
у Великому Кучурові відбувся багатолюдний мітинг.
Почалося нове життя. 1991 року стався ще один
новий поворот у долі його мешканців.

Королівські палаци під Чернівцями
і себе забезпечують, й іншим людям роботу дають.
Процвітає будівництво – хати «ростуть», як гриби
після дощу, особливо на території, розташованій
ближче до міста. Першочергово завдяки тому, що
чимало великокучурівців поїхали на заробітки за
кордон. Саме на їхні кошти тут і зводяться палаци…

Він працює…
Микола Георгійович – привітний сивочолий
чоловік, з почуттям гумору. Застати його в своєму
кабінеті майже неможливо. Він постійно вирішує найрізноманітніші питання життя села. Його часто можна
бачити з лопатою в руках – підсипає чи ремонтує

від підняли за кошти громадян і за підтримки районної
ради та адміністрації. Активну участь у проведенні
робіт із газифікації села брали депутати сільської
ради, члени виконкому та мешканці села. 2006 року
нарешті запалили блакитний вогник.
Гордістю села є дитячий садок «Малятко» на
три вікові групи, який відвідують 74 діток, – продовжує сільський голова. – Він збудований 2006 року
спільними зусиллями райвідділу освіти та сільської
ради. До цього в селі садочка не було. Дитсадок
розрахований на 50 місць, але ми з часом збільшили
кількість ліжечок до 74. У садочку 3 групи – дітки
від 2-х до 7-ми років. Вони отримують повноцінне

Село, в якому хочеться
жити
У Великому Кучурові є все: школи – Великокучурівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів, Годилівський ЗНЗ
І-ІІІ ступенів, музична школа, дитячо-юнацька
спортивна школа, два заклади культури, дві філії
бібліотеки, два відділення зв’язку, відділення ВАТ
«Ощадбанку», лісництво, аптека, телефонна станція,
паливний склад, ветеринарна дільниця, пилорама,
Придністровська дослідна станція садівництва, АП
ТОВ «Великокучурівське».
З архітектурних пам’ятників – церква Пресвятої
Богородиці. На території села діють такі релігійні
об’єднання: православних християн Московського та
Київського патріархатів, християн віри євангельської,
євангельських християн-баптистів. Традиційно щороку 28 серпня відзначається День села – храмове свято.
Великий Кучурів – одне з найбагатших сіл Буковини, де активно розвивається підприємницька
діяльність: як для села, тут більш ніж достатньо
кав’ярень, барів, магазинів, ресторанів. На території
сіл Великий Кучурів і Годилів активно працюють різні
приватні підприємства: «Квіти Буковини», «ВікнаСтиль», ТЗОВ «Сіанон-ЛТД», МПП «Комфорт», МПП
«Меркурій», ПП «Дельта А», 3 цехи із розливу мінеральної води, 3 майстерні з ремонту автомобілів, 2
деревообробні майстерні, майстерня з ремонту телета радіоапаратури, швейна майстерня та майстерня
з ремонту взуття, СТО з автомийкою, АЗС, олійня,
млин, пилорама, міні-пекарня тощо.
Біля озера на куті Рутка збудовано розважальний комплекс, де постійно відпочивають чернівчани.
А ще велика кількість мешканців займається виготовленням весільних прикрас і парафінових свічок, чим

Триразовий сільський голова Великого Кучурова Микола ЄРИЧУК
дорогу, розвантажує щебінь, спілкується з жителями… Микола Єричук обраний сільським головою вже
втретє, користується високою довірою і повагою
односельців. Незабаром відзначить десятиріччя
своєї діяльності на посаді сільського голови. Отож
ми і попросили Миколу Георгійовича розповісти про
основні досягнення села за 10 років:
– Основне наше досягнення – газифікація
села, – каже голова, – Великокучурівське сільське
громадське товариство «Мрія» збудувало підвідний
газопровід протяжністю 32 км – від села Бобівці до
села Тисовець через село Великий Кучурів. Газопро-

триразове харчування. А протягом 2007-2008 рр.
капітально відремонтували фасад, замінили старе
шиферне покриття на металочерепицю, встановили
металопластикові вікна у сільській лікарні. Реконструювали приміщення котельні під автогаражі, а
котельню газифікували. Всі роботи виконані за кошти
місцевого та районного бюджетів.
У рамках співпраці з Програмою розвитку ООН
провели повний капітальний ремонт ФАПу в Годилові. Село має облаштоване сміттєзвалище, ремонтуються дороги. Плануємо побудувати сучасний
побутовий комплекс. Нині триває ремонт Будинку

культури. Нещодавно на території села, адже авта
має більшість сімей, запрацювала АЗС. Спільними
зусиллями облаштували 6 автобусних зупинок, плануємо ще 4. Працює МПП «Меркурій», яке займається
автобусними перевезеннями. Щопівгодини тут курсують комфортні автобуси: 20-30 хвилин – і ви в місті.
А ще ми розпочали будівництво будинку для
дітей-сиріт. Та коштів, як завжди, не вистачає. Сподіваємося на підтримку районної та обласної влад. Це
найбільша моя мрія і ми обов’язково його збудуємо.
Але все це я не вважаю своєю заслугою, бо тут – робота моїх односельців, це заслуга всіх мешканців села.

Там де успіхи, там і
проблеми
Вічна проблема – шляхи, – зізнається мій співрозмовник. – Їх потрібно ремонтувати, прокладати,
але ще важче – підтримувати у належному стані. Хоча
в селі працюють багато підприємств, але майже всі
вони зареєстровані в Чернівцях, тому всі податки
сплачуються там. Сільський бюджет недоотримує.
Приміром, до сільради під’єднаний газ, але в бюджеті
не вистачає коштів на його оплату, тому купили дрова
для обігріву приміщення. А надворі ж 21 століття… Ще
одна проблема в тому, що село немає земель запасу,
бо їх роздали як паї мешканцям сіл Тисовець та Снячів.
З цього приводу сільська рада звернулася до Академії
аграрних наук з проханням виділити 10 га під будівництво для молодих сімей. Але отримала негативну відповідь: «… Академія позбавлена можливості позитивно
вирішити порушене в листі питання щодо передачі до
земель запасу Великокучурівської сільської ради 10 га
сільськогосподарських угідь, що знаходяться в користуванні Придністровської дослідної станції садівництва
Буковинського інституту АПВ».
Щодо планів на майбутнє? Їх у мене багато:
реконструкція приміщення старої школи під дитячий
садок, будівництво дитячої установи в с. Годилів,
працевлаштування молоді, вирішення земельних
питань і, звичайно, ремонт доріг… І навіть зміна статусу Великого Кучурова – з села на селище міського
типу, або й на місто.
На питання, чи буде Микола Георгійович балотуватися на наступних виборах на посаду сільського
голови, відповів: «Я буду, мабуть, працювати сільським головою, поки не помру. Це вже моя карма!».
То ж успіхів Вам, Миколо Георгійовичу!

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Шеф своєму підлеглому:
- Іванов, ви звільнені!
Іванов:
- Звільнений?!! Дивно,
мені здавалося, що рабів продають...
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Незвичайні озера світу
В Індії розташоване не зовсім звичайне озеро Самбар, яке 4 місяці на
рік буває прісним і 8 – соленим. З листопада по травень – у період сильної
посухи – з озера видобувають приблизно 200 тисяч тонн солі. А під час
чотиримісячних злив вода в ньому стає прісною.
Найвищим в світі озером вважається Арпорт-цо, що знаходиться в
Китаї. Воно розташоване в Тибеті на висоті 5465 м над рівнем океану.
Балхаш є єдиним у світі озером, одна частина якого солона, а інша –
прісна. Східна частина озера – солона, а в західну – його прісну частину
впадає річка Або.

Найвище озеро в світі – Арпорт-цо (Китай)

Індійське озеро Самбар буває прісним і солоним

У республіці Намібія знаходиться
найбільше на земній кулі підземне озеро.
Воно розташоване на глибині 59 м в карстовій печері під назвою Драхен Хауклок
(що означає «Ніздрі дракона»); його
глибина і площа відповідно 200 м і 1,9 га.
Надзвичайно чиста вода озера має температуру близько 24 градусів. Таємниця
цього підземного теплого озера ще не розгадана. Встановлено лише, що коли б воно
було продуктом вулканічної діяльності, то

вода в ньому була б мінералізованою, а
вона насправді є джерельною.
У Росії на півдні В’ятської області недалеко від міста Уржума розташувалося
озеро Шайтан (що означає «сатана»).
Його назва походить від його здатності
періодично фонтанувати воду. Це дивне
природне явище виникає в результаті
інтенсивного розпаду на дні озера торфу,
водоростей та інших рослинних фрагментів.

Аналогічне озеро є і в Новгородській
області. Це знамените озеро Ільмень.
Узимку, коли воно покривається льодом,
у ньому в особливо великій кількості накопичується газ. І якщо до проломленої в
льоді лунки піднести запалений сірник,
спалахує вогонь. Тутешні рибалки часто
зігріваються біля таких імпровізованих
багать.
Більше ви можете дізнатися на
сайті: ohota-rybalka.com.ua.

Психологію можна продегустувати
І не тільки можна, а й треба!
Приємно, коли в твоєму місті
з дедалі наростаючою частотою
трапляються якісь цікаві події,
організовуються масштабні заходи.
Серед них, наприклад, різноманітні
фестивалі, які вже традиційно
з початком осені у Чернівцях
відбуваються один за одним –
поетичний, театральний, невдовзі
– музичний… Проте чи чули ви
щось про Фестиваль практичної
психології? Між іншим, у нашому
місті він проходитиме вже другий рік
поспіль…

– Головна ідея фестивалю – зібрати практикуючих майстрів-психологів нашого міста, області,
всієї України і не лише, щоби ті приїхали до нас і
продемонстрували нам результати своєї праці –
найсучасніші технології психології, психотерапії
та бізнес-консультування, – розповіла на засіданні
чернівецького «Прес-клубу» Альона ГОЛОВІНА,
один із організаторів фестивалю, тренер
Психологічної студії «Стимул». – Фестиваль
орієнтований як на фахівців, які хочуть підвищити
свій професіональний рівень, так і на тих, хто просто цікавиться психологією, та хоче професійно й
особистісно зростати. Адже сьогодні, коли ми говоримо про сучасну людину, – не можемо не говорити
про сучасну психологію.
На фестивалі також плануються заходи розважального характеру – розіграші
призів, ярмарок психологічної літератури,
психологічне кіно.
За словами організаторів, психологічний
фестиваль, а не, наприклад, конференція чи симпозіум, виник завдяки бажанню продемонструвати
його учасникам мінімум теорії і максимум – практики. Саме тому на нього запрошено виключно психологів, які активно практикують, мають глибокий
досвід і готові ним ділитися.

це з колегами, ми дійшли висновку, що зараз, у такий непростий час, – психологічна
підтримка людям надзвичайно важлива.
Загалом організатори психологічного фестивалю у Чернівцях нарахували приблизно 30 практичних психологів, які спроможні за потреби фахово
та компетентно допомогти тим, хто цього потребує.
Знати «своїх героїв в обличчя» зовсім не зайве, адже,
за словами Валентини РАДЧУК, завідувача кафедри практичної психології педфаку ЧНУ, сьогодні навіть студенти, які ще не встигли отримати базову
освіту, але мають надлишок особистих і фінансових
амбіцій – чимдуж поспішають відкрити психологічні
кабінети, де готові приймати усіх, лікувати усе без
винятку й в усіх психологічних напрямках…

– Ми вкладаємо в цей фестиваль ідею дегустації, тобто, кожен учасник має можливість серед десяти, наприклад, запропонованих майстер-класів,
які відбуватимуться на певну годину, вибрати той,
який його найбільше цікавить, – пояснює пані Альона. – Метафора, ідея цього фестивалю: «Спробуй
психологію на смак, зроби своє життя яскравішим».
Тобто, ми пропонуємо спробувати на свій смак не
тільки різні напрямки, а й різних тренерів. Адже
особистість самого тренера надзвичайно важлива,
кожен з нас має на якомусь інтелектуальному, на
духовному рівні свого майстра, тому наш фестиваль
– це саме те місце, де можна його знайти. Це певна
можливість зорієнтуватися, хто в нашому місті готовий працювати з людьми в плані психологічної
компетенції…
– Ми запросили на фестиваль якомога
більше відомих тренерів, які представлятимуть найпопулярніші зараз у світі психологічні напрямки – психоаналітичний
(системно-сімейна терапія), психодраматичний (використання власних творчих
здібностей), гештальттерапія (цей напрямок дає можливість людині наблизитися
до своїх почуттів, переживань, зрозуміти,
відчути, що відбувається з іншою люди-

ною, налагодити стосунки таким чином,
щоби вони приносили задоволення) та
інші (піскова терапія, казко-терапія, танце-рухова терапія тощо), – зазначила Ірина ТОЛОЧКО, завідувач Центру практичної
психології і соціальної роботи управління
освіти Чернівецької міської ради. – Окрім
психологів, на мою думку, цей фестиваль
може бути корисним і цікавим для людей, які хочуть дізнатися про себе, про
своє ставлення до навколишнього світу,
про свої стосунки з іншими людьми, про
перспективу, про майбутнє… Адже, аналізуючи проблеми, з якими звертаються
клієнти на консультуванні, і обговорюючи

– Яка різниця між лікарем-психотерапевтом та практикуючим психологом?
– Лікар-психотерапевт має право
призначати медикаментозне лікування.
А практикуючий психолог, психологконсультант – це та людина, яка працює
виключно словом.
Отож, якщо Вам цікавий Ваш внутрішній світ,
Вас приваблює практична психологія, психотерапія та сучасні бізнес-технології, і Ви хочете
керувати своїм життям та прагнете особистісного
і професійного зростання, готові зустрітись із фахівцями різних напрямків та течій, знайти свого
Майстра – цей фестиваль саме для вас!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

ІІ ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ЧЕРНІВЦЯХ
5-6 листопада, 15 корпус ЧНУ ім. Ю.Федьковича, факультет педагогіки, психології
та соціальної роботи, (вул. Червоноармійська, 43)
Організатори: Психологічна студія «Стимул», Центр практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради спільно з Факультетом
педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім. Ю.Федьковича
Контакти: Ірина Толочко (095 337-07-16), Микола Кіщук (050 95-10-654), Альона
Головіна (050 733-37-38)
Е-mail: Psifest@i.ua
Подробиці: http://www.orgstimul.com.ua/, http://gestalt.cv.ua/

Передплатний індекс 09584

№45 (409) 03.11.2011– 09.11.2011

мистецькі

Версі ї

Ігор БЕСАРАБА (Посмішка)

Пропонуємо Вашій увазі роботи учасників!
До участі запрошуються як професійні фотографи, так і аматори. Приймаються кольорові фотографії (номінація «Посмішка») та
чорно-білі («Урбаністика») у форматі JPEG,
максимальна кількість від одного учасника — дві роботи у кожній номінації.
Участь у конкурсі –безкоштовна.

Валерій Крушніцький (Посмішка)

Фотоконкурс «Версії»

9

Спонсор фотоконкурсу

Пр. Незалежності, 52А

т. 52-13-23

Роботи надсилайте на поштову
скриньку fotoversii@gmail.com

Мальбек:
старий виноград, новий континент
Невідомий, нелюбимий,
недооцінений, недовикористаний,
ігнорований… Усе це добре
описує ставлення виноробів до
червоного сорту винограду із
заходу Франції, що називається
Мальбек. Протягом останніх 25
років цей морозостійкий сорт
пережив щось на кшталт класичної
історії еміграції, досягнувши успіху
в Південній Америці і втративши
значення вдома – в Європі.
Тепер Мальбек має новий дім –
Аргентину, де він повільно, але
впевнено здобуває ту любов, якої
заслуговує, пробиваючи собі шлях
на ринку вина.

Номенклатура Мальбека є одним із факторів
падіння його популярності у старому світі: у Франції
цей сорт називається стількома іменами, що вони
поступово втратили соє значення. Довідник «The
Oxford Companion to Wine» налічує близько 400 різних назв цього сорту. Найпопулярніша назва – Кот.
Культивуючись поряд з Каберне Совіньон та
Мерло, які мають заслужену популярність, Мальбек
не мав жодного шансу вистояти. У наш час Мальбек здебільшого вирощується в Каорі на південь
від Бордо. І хоча Мальбек у Франції ще існує, його
майбутнє знаходиться за 10 000 миль – в Аргентині.

За іронією долі Аргентина відмовилася від
вирощування Мальбека у 80-х роках і практично
розпочала програму з винищення виноградників,
що в результаті призвело до того, що у всій державі
залишилося лише 10 000 акрів виноградників. Незважаючи на це, зростання експорту вин у 90-ті
роки показав потенціал Мальбека очевидним.
Виноградарям лишилося лише оплакувати
кожен акр Мальбека, який вони знищили, і засаджувати землю молодими лозами.
У Південній Америці Мальбек досягає такого
визрівання і соковитості, яких не мав ніколи до
цього. Зазвичай він має глибокий темний колір,
іноді майже чорнильний відтінок. Танінів багато,
вони м’які і шовковисті у супроводженні нот сливи
та темних ягід.

Наразі під виноградниками в Аргентині знаходиться 25 000 акрів і більша частина віддана
молодим лозам, які тільки набирають силу. Новий
образ Мальбека у світі нагадує каліфорнійський
Мерло: гарна структура і фруктовий смак, піддається гарному впливу дубових бочок і ферментації
в них, достатньо танінів, щоб ви зрозуміли, що
куштуєте дещо визначне, у той же час, достатньо
м’яке і приємне для піднебіння.
За стилем південноамериканський мальбек
нагадує червоне бордо, проте в ньому домінують
присмаки шоколаду та малини, а не землі та осіннього листя.
Простіше кажучи, мальбек – це друге мерло,
серйозне вино з м’яким, приємним смаком, що
легко полюбити.

ЛЕКЦІЯ-ДЕГУСТАЦІЯ
відбудеться
10 листопада,
о 19.30

за адресою: м. Чернівці,
Проспект Незалежності, 52А

Ознайомитися з винами із цього сорту ви можете у виномаркеті
«WINE TIME» 10 листопада о 19.30
за адресою: проспект Незалежності, 52а.
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У Чернівецького телебачення – золотий ювілей
Телевежу планували
поставити на Соборній…

«Спочатку планували побудувати телевежу
і студію посеред міста біля Соборної Площі,
де в той час розташовувалась служба швидкої
допомоги. Але після того, як авіатори висловили
своє категоричне заперечення (боялись крилом
зачепити вежу), вирішили розпочати роботи
на місці руїн давньої фортеці, на високій горі
Цецин, що розташована за десять кілометрів
від міста… Цецинська гора має складний
рельєф , а тому всі роботи проводились у досить
складних природних і геологічних умовах.
Через відсутність державних асигнувань до
будівництва телебачення були залучені майже
всі великі промислові підприємства Чернівців.
Але особливо значну допомогу надали
машинобудівний та інструментальний заводи,
«Легмаш», місцева електростанція. Основну
техніку отримали з Києва, Ленінграда, Москви».

Михайло ДАСКАЛЕСКУ:
«Цифра» – всеохоплююча
та екологічна»
Від 10 листопада цього року Чернівецьке
державне телебачення переходить на
цілодобове мовлення в цифровому форматі,
– розповідає заступник Генерального
директора ЧОДТРК з технічних питань
Михайло Даскалеску.
– Що зміниться в ефірі з переходом мовлення на цифровий стандарт?
– По-перше, буде забезпечено доступ усіх верств населення
до телепрограм, які готуватимуть державні мовники, гарантуючи
при цьому безкоштовні послуги соціально незахищеним категоріям
людей. Підвищиться рівень інформованості сільського населення,
бо в селах люди дивитимуться майже таку ж кількість програм, що
і в містах. При цьому зменшується вихідна потужність передавачів
і споживання ними енергії, що значно знизить екологічне навантаження на навколишнє середовище, забезпечить значну економію
електроенергії. З введенням «цифри» збільшується кількість програм з безкоштовного пакету (32 замість 14), поліпшується якість
зображення та підвищується швидкість передачі. До стандартного
пакету ввійдуть 28 національних каналів і 4 – регіональних.
– Чернівецьке телебачення готове сьогодні перейти на
такий формат мовлення?
– Цифрове телебачення – це новий вид телерадіомовних
технологій, який змінює уявлення про телебачення. Транслюючи
інформацію, де телевізійна картинка та звук обробляються, як і
в комп’ютері, цифровий мовник може передавати більші обсяги
інформації, ніж це наразі можливо з використанням технології аналогового мовлення. Аналогове та цифрове мовлення відрізняється
приблизно так, як компакт-диски від касетної плівки. Перехід
на мовлення у цифровому форматі – це заміна традиційного аналогового телебачення цифровим, а значить технологією, яка має
багато переваг. 2015 рік – це дата, коли усі послуги аналогового
телебачення будуть вимкнені. В Україні залишаться тільки послуги
цифрового телебачення. Більшість телеканалів сьогодні і до 2015
року транслюватиме свої програми з телевізійних ретрансляційних
станцій як в аналоговому, так і в цифровому форматі. Чернівецька
облдержтелерадіокомпанія вже кілька років веде підготовку до
впровадження цифрового мовлення. Переобладнали технологічний процес підготовки та видачі в ефір передач, студійні та ефірна
апаратні. Поки що будемо мовити паралельно в аналоговому форматі, а з листопада – ще й у цифровому – 24 години на добу.
– Потрібні спеціальні приймачі, телевізори?
– Щоби буковинці могли приймати «цифру» , їм доведеться
мати або сучасні телевізори, або ж придбати спеціальні пристрої,
що переформатовуватимуть сигнал-приставки, так звані, сеттоп-бокси. На звичайному телевізорі з приставкою виходить прекрасна картинка. Адже перевага цифрового телебачення полягає
не в тому, що картинка краща, а втому, що є можливість збільшити
кількість каналів, що приймаються. І приставка це повністю забезпечує. Різниця вартості приставки і цифрового телевізора один до
двадцяти. І це вагомий аргумент на користь саме приставки. А ось
нові телевізори потрібно купувати, враховуючи можливість прийому формату DVB T 2 (MPEG-4).

Ось так про перший, як кажуть, камінь, закладений в основу незвичайної творчої будівлі, пишуть у книзі «Світло Цецинської гори»
ветерани буковинського телебачення Василь Довгий та Василь
Селезінка.
Доторкнемось і ми до хвилюючої історії творення дива , яким на
той час було телебачення для кожного, у чий дім воно входило загадковим світлом голубого екрану.
27 вересня 1961 року у Чернівцях з допомогою Львівського телебачення вийшла в ефір перша пробна передача.
Друга – 29 вересня. Третя – 3 жовтня 1961-го.
Перша пробна передача тривала всього 5 хвилин.
Диктор пропонувала не подивитись, а «послухати обласні
вісті», що складалися всього з двох інформацій. Наказом
Голови Держтелерадіо України від 4 жовтня 1961 року
тодішній обласній редакції радіомовлення було дозволено
10 жовтня розпочати підготовку і видачу в ефір власних
передач.
Першою офіційною передачею була програма, що вийшла в ефір 12 жовтня. Її редактором був Петро Романюк,
а дикторами Людмила Єгорова та Драгош Буджак.
У згаданій уже книзі тих, хто розпочинав епоху Чернівецького
телебачення, названо першими слугами одинадцятої музи. Гарно
сказано, зважаючи на те, що справжнім журналістом-телевізійником
може бути лише людина, до кінця віддана своїй нелегкій Богом даній
професії. І хоч, як і годиться, будь-яке телебачення починається з

Один із перших записів Назарія Яремчука
на Чернівецькому телебаченні
новин, його не можна уявити без концертних і розважальних програм,
без публіцистичних і суспільно-політичних передач.
Петро Романюк, Василь Селезінка, Степан Кашталянчик, Микола
Смолінський, Юрій Терон, Аркадій Казимирський, Лев Соколов, Ольга
Підлісна, Людмила Єгорова, Віктор Мельник, Ірина Корніч, Парасковія
Нечаєва, Василь Довгий – кожен з них вписав свою яскраву сторінку
в історію телебачення Буковини. Називаємо у цьому списку лише
ветеранів, тих, які давно вже на заслуженому відпочинку, і тих, кого,
на жаль, уже немає поряд з нами. У золотому Фонді телерадіокомпанії
зберігаються їхні передачі, в яких відлуння епохи, горіння їхніх душ,
любов їхнього серця, дух високого творчого злету.

Юрій ТЕРОН:
«Телебачення – як весна…»

Голова обласної організації Національної Спілки журналістів
України, Заслужений журналіст, лауреат багатьох престижних
Всеукраїнських та міжнародних творчих телевізійних конкурсів,
спочатку головний редактор, а згодом генеральний директор
Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії. Без
перебільшення, з його ім’ям пов’язана епоха становлення державного
телебачення на Буковині.

- Моя журналістська робота почалась у
молодіжній тернопільській газеті «Ровесник».
Але так сталося, що батько захворів і я приїхав до
Чернівців, узявши відпустку за свій рахунок. А тут
запропонували місце на радіо. Був редактором
сільськогосподарських передач «Від Дністра
до Карпат» – це 69-70 роки. Потім працював в
облполіграфвидаві, тодішньому управлінні по
пресі при облвиконкомі. Там пройшов ще одну
серйозну школу самовдосконалення і відповідну
журналістську освіту одержав. Якось викликали
в обком партії. Вибору не було: довелося йти на
телебачення головним редактором.
– Ви коли-небудь пошкодували про цей
крок у житті?
– Знаєте, ні. Але я прийшов на телебачення,
коли ефект самого бачення – на екрані хтось
з’явився – уже минув. І люди вже вибирали: це
цікаво, а це – ні. І вимогливіше почали ставитися
до телебачення...
– І мусиш уже себе зарекомендувати…
– Абсолютно точно. Я прийшов саме у той час,
коли об’єднували радіо і телебачення. Моя посада
тоді називалася – головний редактор художніх
передач радіо і телебачення. Мусив зводити і
контролювати все, що йшло по радіо і телебаченню. Але це були непоєднувані речі. Зрештою, всі
прийшли до висновку, що треба роз’єднуватись.
Так і зробили. Тоді ж розпочалось інформаційне
потепління, тиск з боку керівної і спрямовуючої, її
партійних органів став менш жорстким.
– Юрію Георгійовичу, яким тоді було
телебачення?
– Це був чорно-білий варіант. Пересувна
станція – чорно-біла, телебачення на той час охоплювало, крім Чернівецької області, два райони
Вінницької області, Тернопільську – по Дністру
і Франківську область до Коломиї. У цьому була
колосальна перевага. На жаль, ця можливість зараз втрачена через допомогу всіх «доброзичливців», які зробили все для того, щоби не залишити
метрового каналу для державного телебачення.
І це сьогодні, можна сказати, драма і для національного першого каналу, і для всіх інших, бо
немає охоплення, немає тієї аудиторії, яка була...
– Ви прийшли з якимись ідеями, запроваджували щось нове?

– Коли ми вже роз’єднались, я став єдиним
головним редактором всього телебачення. А
це подвійне навантаження. Ми почали міняти
програмну концепцію, в основу якої лягло
оптимальне врахування інтересів глядачів.
Пішли за соціальним принципом. Для трудівників села зробили «Сільські вечори». Запровадили конкурс народної творчості. З’явилась
програма «Слава солдатська». Ми її готували
на Україну. Ще мали виходи на УТ-1, Центральне телебачення. Наші матеріали охоче
брав «Сельский час». Одне слово, Буковину
бачив увесь Союз.
Період Горбачовської перебудови відкрив
нам колосальні можливості. На нашу критику
повинні були реагувати. Тоді Лариса Караван
прекрасно робила «Колючий об’єктив», після
кожної передачі збиралось бюро обкому партії.
Це були дуже серйозні речі. З’явилися прямі
ефіри. «30 хвилин на роздуми» – інформаційна
щотижнева програма стала предтечею «Резонансу». Паралельно вирішували проблему з
кадрами. Орієнтувалися на кадри Київського
та Львівського університетів. Ось тоді, власне,
з’явилися випускники факультету журналістики цих вишів: Петро Шегда, Богдан Онуфрик,
Юрій Максимюк, Олександр Свинцицький,
пізніше – Петро Голопапа, Сергій Батюк. Їм
сподобалась атмосфера в колективі, що давала
можливість себе проявити.
- А ви у кого вчились?
– У мене була прекрасна співпраця з Василем Селезінкою. До речі, ми з ним зробили
першу конкурсну програму, яка обійшла Київ,
Донецьк, Львів, й отримали перше місце у Всеукраїнському конкурсі.
– Кілька слів про неї, будь ласка.
– Йшлося про виконання програми 26 з’їзду
КПРС. Але це не був звичний звіт…
– Ви ризикували? Адже існувала визначена схема?..
– Навіть бюро обкому партії треба було переконувати. Але, на щастя, прекрасний чоловік
Володимир Григорович Дикусаров, перший
секретар обкому партії, подивився і сказав:
«Правильний підхід! Скільки можна так, як усі».
Бо ми почали не зі звіту, а в нарисовому ключі:

Герой Радянського Союзу, наш земляк Іван
Козачук йде з внучкою Театральною Площею.
Весняний день... Б’ють куранти. І текст – як
швидко збігає час. І ось на цьому часі, на цих
змінах, бо час, годинник – це образ, тож на
цьому образі ми розкрутили всю програму.
Але програма базувалася на людських долях
і зв’язках. Тут був метод Злобіна –з’їздили
в Підмосков’я, привезли гостей з Кубані, з
Волгограду, Рязані. І з будівництва Дністрогесу теж. Нам дали можливість монтувати у
Кишиневі, бо там була кольорова техніка. І ми
тиждень сиділи там зі Стриховичем. Коли програму змонтували, то (я і сьогодні пам’ятаю)
це було 976 планів, майже тисяча! Перевірили
ще раз, чи нічого не забули. Бо вся концепція
програми полетіла б, якби вклеїли не туди
хоча б один план. Привезли програму, показали членам бюро – всім дуже сподобалась.
І тоді домовилися: якщо здобуде призове
місце, то виділять нашому телерадіокомітету
півтора мільйона рублів на придбання кольорової техніки.
Програма вийшла в ефірі, дзвінок Дикусарову: телефонує Щербицький, перший секретар ЦК
Компартії України, і каже: «Вражаюча програма.
Вітаю. Такого ще не було». Ми отримали Диплом
першого ступеня, нам дали по грамоті і мільйон
– на техніку!
Розповім ще про одну пам’ятну зйомку.
Програму «Слава солдатська» спочатку робив
я, а потім Сергій Батюк. Її ідею, до речі, використали в передачі «Служу Советскому Союзу» на
Центральному телебаченні. Ми вирішили відзняти навчальний бій на військовому полігоні
в Сторожинецькому районі. Ми затягли на ті
горби 17-тонну ПЕТЕЕСку, адже треба було ж
до чогось підключати камери, щоби знімати. І
трапилося таке, що коли бухнув холостим танк,
ПЕТЕЕСку, мов пір’їнку, підкинуло вгору. А режисер, злякавшись, замість того, аби втримати
мікшер на місці, забрав звук. І ось 17 тонн злітає
на півметра в повітря, а довкола – ні звуку. Хоча
оператора перекинуло разом з камерою. Коли
поверталися додому, Альоша Шерстньов зняв
шапку, а з лисини аж пара йде. З мене теж, мабуть, я ж себе не бачу. Здорорво тоді працювали
наші люди, захоплено. Люда Єгорова, Ірина
Корніч… Чимало було прогресивного , але, як
кажуть, кожна спіраль має висоту, з якої починається інший виток. Сьогодні на телебачення
прийшли молоді люди. Вони роблять інший
виток, і дуже непогано.
- Про яке телебачення мрієте?
- Розмаїте. Для мене телебачення - це, як
весна. Як можна – це дерево показувати, а це не
показувати. Я хочу бачити все у найширшому
масштабі: найболючіші теми, найцікавіших людей, найкращих артистів, найвагоміші досягнення і відкриття. Все це має бути на екрані. Це процес, це розвиток, який ніхто ніколи не зупинить.
- Виходить, Юрію Георгійовичу, телебачення, як і весна, вічне.

Леся ДРАЮК, Микола ЦВІРІНЬКО, спеціально для «Версій»
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Знайди себе.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.05,12.15,18.10 Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.25,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Х/ф «Сходження».
14.40 Euronews.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України на тему:
«Стан суспiльної моралi в Українi».
19.00 Про головне.
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.25 Глибинне бурiння.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.35 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45,03.00 ТелеАкадемiя.
01.50 Нiмеччина-09, ч. 2.
03.50 На добранiч, дiти.
04.05 Т/с «Шахраї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,02.
35 «ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
10.30,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
11.25,18.30 «Не бреши менi 2».
12.25,05.55 «Чесно».
13.20 «Iлюзiя безпеки. НЛО. Контакт затягнувся».
14.10,01.45 Т/с «Любити Анну».
15.05 «Сусiдськi вiйни».

теле Версі ї
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15,22.30 «Вiд пацанки до панянки 2».
00.00,00.55,04.25,05.10 Т/с «Закон
i порядок». (2).
02.50 Т/с «Новини».
03.40 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
Iнтер
05.30,16.05 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 2».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15,03.00 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
13.35 «Детективи».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
21.30 Т/с «Шлюб за заповiтом».
23.40 Д/ф «Секретнi територiї.
НЛО. Чужi на Мiсяцi».
00.45 Х/ф «Управлiння гнiвом». (2).
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.25 Д/с «Мiста пiдземного свiту
2».
04.40 Д/ф «Остання весна Р.
Плятта».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.20,03.35 Погода.
05.20,03.05 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.20,12.55,19.10,01.25
Спорт.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с «Морськi дияволи
5».
16.35 Т/с «Мент в законi».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Таксi».
23.10 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя
«Клеопатра».
02.25 Т/с «Герої 4».

03.40 Жiноча логiка.
04.30 Т/с «Офiс».
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
0 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Вiльна гавань».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 Д/ф «УГКЦ: невiдомий
лiтопис», ч. 3.
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.25 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 3.55 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.15, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 13.05, 19.35, 20.05, 00.10,
1.05 Панно Кохання
13.00, 20.00 Щоб таємне стало
відомим
14.45. 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.00, 4.15 Привітай
22.30, 2.10Т/С «Атлантида»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35 ,15.05 «Малятко»
07.10,09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Черні-
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Знайди себе.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.05,13.40,15.35,18.15,22.
50 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф «Робота над помилками».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Живi й мертвi».
17.20 Т/с «Пригоди мага».
19.00 Про головне.
19.25 «Мелодiя двох сердець».
Свiтлана та Вiталiй Бiлоножки.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
22.00 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45,03.15 ТелеАкадемiя.
01.50 Х/ф «Вiсiм побачень». (2 ).
03.55 На добранiч, дiти.
04.10 Т/с «Шахраї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35
«ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
10.05,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
11.00,18.30 «Не бреши менi 2».
12.00,05.55 «Чесно».
12.55 «Iлюзiя безпеки. НЛО. Вторгнення прибульцiв».

13.45,02.00 Т/с «Любити Анну».
14.40 «Мiй зможе».
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,01.35 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 «Чотири весiлля».
22.25 «Здивуй мене».
23.50,00.45,04.25,05.10 Т/с «Закон
i порядок». (2).
02.50 Т/с «Новини».
03.40 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
Iнтер
05.30,16.05 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 2».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15,03.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
13.35 «Детективи».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 «Шоу №1».
22.35 Т/с «Шлюб за заповiтом».
00.45 Х/ф «Фотозбiльшення».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.40 Д/с «Мiста пiдземного свiту
2».
04.35 Д/ф «Фiльм про Донатасе
Банiонiсе».
ICTV
05.15,06.30,02.30,03.45 Погода.
05.20,03.20 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,01.40
Спорт.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.45 Надзвичайнi
новини.
10.35 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя
«Клеопатра».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.45 Comedy Club.
14.20,20.10 Т/с «Морськi дияволи
5».
16.35 Т/с «Мент в законi».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Таксi».
23.10 Х/ф «Астерiкс на
Олiмпiйських iграх».
02.35 Т/с «Герої 4».

10 листопада
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.20 «Погода»
08.00 «Подорож людини в космос»
08.55, 18.05Т/с «Диявол з Орлі» (1)
09.55, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30«Блискуча година від
М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30,17.05 Д/с «Цей загадковий
світ»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Холостяки» (2)
ТРК «Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «П`ятницький».
10.00 Т/с «Вендета по-росiйськи».
11.00 Т/с «Сьогодення».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3».
13.00 «Хай говорять. Мiж двох
чоловiкiв».
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
21.15 Т/с «Вендета по-росiйськи».
23.50 Т/с «Подiя» (2).
00.50 Х/ф «Штат самотньої зiрки».
(2).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Найнеймовiрнiше
вiдео».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Будьте здорові»
09.30 «Т фільм «Екстремальне
довкілля»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
11.00 «Пам’ять»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Країна талантів»
13.45, 16.20 М/фільм
13.55 «Попередження ангелів»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
17.55 «Експромт»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Палітра»

11 листопада

03.50 Жiноча логiка.
04.45 Т/с «Офiс».
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.40,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.30,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Життя в задоволення».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25,18.15,03.30 «Акцент».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.45 «Київський час».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «Республiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
05.40 «Рекламна кухня».
ТВА
6.00, 7.35, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.00, 21.55, 23.55, 4.05 Я
маю право
6.30, 8.05, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.10 Погода
6.40 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.10, 9.50, 12.00, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.05, 00.05, 1.00
Познайомимось?
8.20, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
12.05, 13.05, 19.35, 00.10, 1.05
Панно Кохання
13.00 Щоб таємне стало відомим
14.45, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
15.00 Т/С «Руда»
16.00 Привітай
22.15 Політична кухня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20,
21.50,00.20 «Погода»

08.00 «Подорож людини в космос»
08.55, 18.05Т/с «Диявол з Орлі» (1)
09.55, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Суперкубок області з футболу «Банилів» – «Майя-Колос»
17.05,17.05 Д/с «Цей загадковий
світ»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Холостяки» (2)
ТРК «Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «П`ятницький»
10.00 Т/с «Вендета по-росiйськи».
11.00 Т/с «Випадковий свiдок».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3».
13.00 «Хай говорять. Московська
сага».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
21.15 Т/с «Вендета по-росiйськи».
23.50 Т/с «Подiя»(2).
00.50 Х/ф «Ганнiбал: сходження». (3).
02.45 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Роздуми про сокровенне»
09.30 Т фільм «Екстремальне
довкілля»
10.25 «Між минулим та майбутнім»
(рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Зав’язь»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Буковинчики-веселинчики»
14.15 «Коли рання встане зоря»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.15 М фільми
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Телелітопис краю»
20.05 «Лідери якості»

понеділок
четвер
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/фільм
02.30 «Подіум її життя»
ТЕТ
06.00,09.00 Єралаш.
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Сплiт».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210.
Нове поколiння».
12.45 Твою маму!
13.15,18.10 Маша та моделi.
13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Дом 2.
16.45, 19.50,21.10 Т/с «Унiвер». (2).
20.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
21.35 Т/с «Сплiт».
22.00 Т/с «Закрита школа» (2).
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
00.40 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Золота мiна».
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,04.40
«Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
13.35 Т/с «МанГуст 2».
15.30 Х/ф «Порода».
16.40 Х/ф «Народжена
революцiєю».
18.30 «Правда життя». Лiки останньої надiї.
00.30 «WSOP. ЧС з покеру 2011».
05.05 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».
05.55 «Агенти впливу».
СТБ
06.10,03.05 «Бiзнес +».
06.15,01.20 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
12.00 «Весiльнi битви».
13.50,19.10 «Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним».

15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «МастерШеф».
00.35 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.55 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Протистояння».
04.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.30,06.35 Kids` Time.
05.35 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.15,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Т/с «Крок за кроком».
11.05,23.35 Т/с «Щасливi разом».
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
16.00 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.55,21.40 Т/с «Воронiни».
19.15,00.55 Спортрепортер.
20.40 Ревiзор.
22.40 Зроби менi смiшно.
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Т/с «Плiткарка 2».
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Життя в обiймах кольорiв.
02.55 Рай.
03.15,04.00,04.40 Зона ночi.
03.20 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
03.40 Марiя i Марфа.
04.05 Моя адреса - Соловки.
Навiщо переводити Вергилiя.
04.25 Poeta Maximus.
К1
05.40 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
13.00,22.50,01.10 «Великий Брат».
13.30 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.15,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.15 «Дурнi. Дороги. Грошi».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули. Нiч
на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х/ фільм
02.30 «Будьте здорові»
ТЕТ
05.45,12.45 Твою маму!
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Сплiт».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Т/с «Беверлi-Гiлз 90210.
Нове поколiння».
13.15,18.10 Маша та моделi.
13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Дом 2.
16.45, 19.50,21.10 Т/с «Унiвер». (2).
20.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
21.35 Т/с «Сплiт».
22.00 Т/с «Закрита школа» (2).
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
00.40 До свiтанку.
НТН
06.20 «Легенди бандитського
Києва».
06.45 Х/ф «Порода».
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.35,05.
20 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi 8».
12.40,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
13.35 Т/с «Херувим».
15.35 Х/ф «Порода».
16.50 Х/ф «Народжена
революцiєю».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Рубiновий Генацвалє.
00.30 «Покер Дуель».
01.30 «Легенди карного розшуку».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
04.25 «Агенти впливу».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10,02.45 «Бiзнес +».
06.15,01.00 Т/с «Адвокат».
07.55,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».

11.00 Х/ф «Собаче серце».
14.00,19.10 «Мiстичнi iсторiї 3 з
Павлом Костiциним».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зваженi i щасливi».
00.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.35 «Вiкна-спорт».
02.50 Х/ф «Протистояння».
03.55 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.30,06.35 Kids` Time.
05.35 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Т/с «Крок за кроком».
11.05,23.40 Т/с «Щасливi разом».
12.45 Батьки i дiти.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
15.55 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.50,21.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
20.40 Кухня на двох.
22.40 Мрiї збуваються.
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Т/с «Плiткарка 2».
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Solo-Mea.
03.15 Незнайомка.
03.30,04.30 Зона ночi.
03.35 Благославляю i молюся.
04.00 Митрополит Дмитро Могила.
К1
05.40 «Ранок на К1».
09.12 Т/с «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
13.00,22.50,01.10 «Великий Брат».
13.30 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.15,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.15 «Країна дурнiв».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули. Нiч
на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.50 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Гiсть дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Феєрiя життя.
10.05 Д/ф «Таємницi київської
шоколадки». Фiльм 3.
10.30 «Легко бути жiнкою».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.15,13.20,15.35,18.15 Погода.
12.20 «Надвечiр`я».
12.50 Околиця.
13.30 Х/ф «Людина з акордеоном».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Живi й мертвi».
17.20 Т/с «Пригоди мага».
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
20.00 Вiдкриття стадiону у Львовi.
21.10 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Шустер-Live.
03.00 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.00 Д/ф «Батько Махно».
04.50 Д/ф «Парадокси коноплi».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Тiмон i Пумба».
10.05,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
11.00,18.30 «Не бреши менi 2».
12.00 «Чесно».
12.55 «Iлюзiя безпеки. Монстри з
космосу».
13.45,02.00 Т/с «Любити Анну».

14.40 «Мiй зможе».
16.00 «Мама в законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «Перевiзник 2». (2).
22.50 Бойовик «Незнайомець». (2).
00.30,01.15,04.30 Т/с «Закон i порядок». (2).
02.50 Т/с «Новини».
03.40 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
05.15 Т/с «Закон i порядок».
Iнтер
05.30,16.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 2».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30,20.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.00 Т/с «Невидимки».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Канiвським».
14.10 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
18.10 Т/с «Обручка».
19.05 Т/с «Дар».
20.00 «Подробицi».
20.35,23.40 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
21.45 Футбол. Збiрна України збiрна Нiмеччини.
02.00 Х/ф «Герой-одинак».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.20 «Мiста пiдземного свiту 2».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.50,03.05 Погода.
05.20,02.40 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,01.45
Спорт.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.30 Х/ф «Астерiкс на
Олiмпiйських iграх».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Comedy Club.
14.20 Т/с «Морськi дияволи 5».
16.35 Т/с «Мент в законi».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Нестримнi».
22.40 Х/ф «Фахiвець». (2).
00.55 Самозванцi.
01.55 Голi i смiшнi.
03.10 Жiноча логiка.
5 канал
06.00 Програма передач.

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.10 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00,16.20,17.20,18.20 Погода.
13.10 Х/ф «Сорок перший».
14.40 Зелений коридор.
14.55 Формула-1. Гран-прi ОАЕ.
Квалiфiкацiя.
16.25 Країна якостi.
17.00 Феєрiя мандрiв.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.25 Свiт атома.
18.45 Золотий гусак.
19.15 Концерт О. Пєскова.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Слов`янський базар. Танцюємо до ранку, ч. 1.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Золота осiнь М. Поплавського.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.15,04.10 ТелеАкадемiя.
02.20 Х/ф «Товстуни». (2).
04.35 Д/ф «Таємницi київської
шоколадки». Фiльм 2.
05.00 «Надвечiр`я».
05.30 Околиця.
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.15 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.05 М/с «Русалонька».
10.30 М/с «Тiмон i Пумба».
10.55 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
11.55,04.40 «Екстрасенси проти
вчених».
13.00 «Чотири весiлля».
14.10 Комедiя «Цiпочка».
16.00 «Мама в законi».
17.05 Т/с «Iнтерни».
17.30 «Велика рiзниця поукраїнському».
18.30,20.00 Мелодрама «Найкращий друг сiм`ї».
19.30 «ТСН».
22.40 Бойовик «Перевiзник
2». (2).
00.10 Бойовик «Незнайомець».
(2).

01.40 Комедiя «Ключi вiд
спальнi».
03.50 «Грошi».
Iнтер
05.00 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
07.40 «Формула кохання».
08.40 «Мiстечко 2011».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу».
11.15 «Найрозумнiший».
13.10 Д/ф «Гурченко. По той бiк
Карнавалу».
14.15 «Бенефiс Л. Гурченко».
15.40 «Голосящий КiВiН».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.25 «Розбiр польотiв».
23.25 Х/ф «Iноземець». (2).
01.25 «Подробицi» - «Час».
02.00 «Знак якостi».
02.40 Х/ф «Римська iмперiя:
Серпень».
ICTV
04.10,04.40 Погода.
04.15 Факти.
04.45 Козирне життя.
05.10 Битва нацiй.
06.20 Х/ф «Прибулець».
08.35 ОлiмпiЛяпи.
09.00 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Х/ф «Нестримнi».
14.30 Останнiй герой.
15.40 Стоп-10.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Самозванцi.
20.00 Х/ф «Ромео повинен померти». (2).
22.30,23.15 Наша Russia.
23.50 Х/ф «Мла». (2).
02.05 Х/ф «Пiд пiдозрою». (2).
03.40 Х/ф «Той, що бiжить за
вiтром». (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.25,05.20 «Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.0

12 листопада
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30,12.30 «Прес-конференцiї у
прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.15 «Сканер».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «Республiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Вiкно у Європу».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 4.25 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.30 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15, 19.3,
22.10, 23.25, 00.05, 1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 00.10, 1.05 Панно
Кохання
14.05, 3.00 Політична кухня
15.05, 22.30Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.40 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
22.25 Погода на курортах
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55,
19.20,21.50,00.20 «Погода»

08.00 «Подорож людини в космос»
08.55, 18.05Т/с «Диявол з Орлі» (1)
09.55,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
14.30 «Біоритм»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
17.05 Д/с «Цей загадковий світ» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Делікатно про здоров’я»
23.00 Т/с «Холостяки» (2)
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.20,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «П`ятницький».
10.00 Т/с «Вендета по-росiйськи».
11.00 Т/с «Випадковий свiдок».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3».
13.00 «Хай говорять. Батьки пiд
кайфом».
15.35,02.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
21.15 Т/с «Вендета по-росiйськи».
22.15 Т/с «Ментовськi вiйни 3».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Невигадані історії»
09.30 Т фільм «Екстремальне
довкілля»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Експромт»
13.55 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.25, 05.25 «А музика
звучить»
16.15 Мфільми
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Світ книги»
17.55 «Святині Буковини»
18.15 «Ради і громада»
19.30 «Телелітопис скраю»
20.00 «Милосердя»
20.30 «Час країни»

13 листопада
0 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.50,0
3.50,05.50 «Тема тижня».
08.30 «Технопарк».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15 «Вiкно в Європу».
1 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 « В п е р ед , н а
Олiмп!»
13.35 «Драйв».
14.10 «Кухня гурмана».
14.25 «Гра долi» (М. Коцюбинський, ч. 3.)
16.20 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,01.00,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.15 «Велика полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.35 «Машина часу».
23.30 «Футбольна легенда».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.20
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 17.15, 21.50, 0.10
Познайомимось?
9.00, 12.35 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25, 0.05 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Х/Ф «Таємничий
острів»
15.40 Привітай
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
21.55, 0.15 Погода на курортах
22.00, 3.00 Х/Ф «Тореадор»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.15, 12.55,14.40,
18.30, 21.25,00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 12.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «У фокусі»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»

теле Версі ї понеділок
812
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/ фільм
02.30 «Акценти»
ТЕТ
05.45,12.45 Твою маму!
06.10 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.00,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.30 М/с «Пукка».
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.50 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Сплiт».
10.30 Comedy Woman.
11.25 Жiноча лiга.
11.55 Одна за всiх.
13.15,18.10 Маша та моделi.
13.55,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Дом 2.
16.45, 20.20 Т/с «Унiвер». (2).
21.35,00.45 Теорiя зради.
22.15,01.20 Щоденники темного.
22.55 Т/с «Ворота» (2).
23.45 Т/с «Реальнi пацани» (2).
00.15 Дом 2. Спецвипуск.
01.55 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.50 Х/ф «Порода».
07.50,12.00 Т/с «Детективи».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.05,05.
15 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi 8».
12.40 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
10».
13.40 Т/с «Херувим».
15.35 Х/ф «Я служу на кордонi».
17.15 Х/ф «Народжена
революцiєю».
19.20 Х/ф «Кримiнальний квартет».
00.20 Х/ф «Рой». (3).
02.30 «Правда життя».
03.25 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.00,03.40 «Бiзнес +».
06.05 Д/ф.
06.35 Х/ф «Право на надiю».
08.35 Х/ф «День народження
Буржуя».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
20.00 «Танцюють всi! 4».

22.45 «Танцюють всi! 4». Пiдсумки
голосування».
00.45 «Феномен».
03.30 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Протистояння».
04.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Т/с «Ранетки».
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.35 Kids` Time.
05.45 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.15,07.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.30,09.00,19.00,00.25 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Крок за кроком».
11.05 Т/с «Щасливi разом».
12.45 Знову разом.
13.50,14.50 Teen Time.
13.55 Т/с «АйКарлi».
14.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
15.55 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
16.55 Т/с «Друзi».
17.50 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
22.40 Х/ф «Незламний шпигун».
00.55 Т/с «Плiткарка 2».
02.20 Зона ночi. Культура.
02.25 Швидкоплинний сон.
03.05 Двi Долi.
03.35,03.50,04.20 Зона ночi.
03.40 Iван Мазепа.
04.00 Семеренки.
04.10 Яготинське лiто.
К1
05.40 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.00 «Галiлео».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
13.00,22.50,01.10 «Великий Брат».
13.30 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.15,21.50 «Бiйцiвський клуб».
18.15 «Дурнi. Дороги. Грошi».
18.50 «Три сестри».
19.30 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.10 «Мексиканськi канiкули».
01.40 «Мексиканськi канiкули. Нiч
на вiллi».
01.50 «Нiчне життя».
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11.20 «Делікатно про здоров’я»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Концерт
16.25 «Хенд-мейд»
17.00 «Кралечки»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «У Брюгге» (2)
ТРК «Україна»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,19.00 Подiї.
07.10,04.00 Х/ф «Єдина».
0 9 . 1 0 , 0 2 . 0 0 Х / ф « Ж i н оч а
iнтуїцiя 2».
12.00 Гола красуня.
13.00 Х/ф «Люблю 9 березня!»
14.45 Т/с «Дорожнiй патруль
10».
16.40, 19.20 Т/с «Вийшов їжачок
з туману».
21.20 «Хто хоче замiж за мого
сина?»
23.00 «Замiж за мого сина».
00.00 Х/ф «Лiсовик 2».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм-аут»
08.00 «Ради і громада»
08.50 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Будьте здорові»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 05.00 Т/ фільм «Біографії»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А музика звучить…»
15.00 «Акценти»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Моє рідне село»
20.00 «Буковинський дивосвіт»
20.30 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
04.00 «Українські державники»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
0 6 .3 0 ,0 7 .4 0 Т/с « М а л ята твiйнята».
06.50,08.35 Телепузики.
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.

08.05 Т/с «Байдикiвка».
09.35 Єралаш.
10.10 Жiноча лiга.
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.25,22.30 Бабуни & Дiдуни.
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз 90210.
Нове поколiння».
16.25 Х/ф «Модна матуся».
18.30 Лялечка.
19.25 Одна за всiх.
19.50 Дайош молодьож!
15.30, 20.40 Т/с «Унiвер». (2).
23.00 Х/ф «Вечiрка вампiрiв».
(2).
00.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.20 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.35 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
11 . 3 0 « Ре ч о в и й д о к а з » .
Мiльйонер без чобiт.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Кримiнальний квартет».
15.00 Т/с «Павутиння».
19.00 Т/с «Тульський-Токарєв».
23.00 Х/ф «Дiвчина з татуюванням дракона». (3).
02.00 «Речовий доказ».
03.10 «Правда життя».
04.30 «Агенти впливу».
05.50 «Уроки тiтоньки Сови».
Недiля, 13 листопада
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.20 Т/с «Павутиння».
11.30 «Легенди карного розшуку». Рубiновий Генацвалє.
12.00,04.45 «Агенти впливу».
12.45 «Моя країна».
13.05 «Найкращi бої братiв
Кличкiв».
15.00 Т/с «Тульський-Токарєв».
19.00,01.00 Х/ф «Убити президента».
21.00 Х/ф «Пiсля прочитання
спалити». (2).
23.00 Х/ф «Пiдступний ворог».
(2).
02.40 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.10 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.15 Х/ф «Йшов четвертий
рiк вiйни».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».

10.45 «Зваженi i щасливi».
13.55 «Танцюють всi! 4».
17.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
19.00 «Х-фактор. Революцiя».
22.05,00.45 «ВусоЛапоХвiст».
23.15 «Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування».
01.45 Х/ф «Формула кохання».
03.10 «Мобiльна скринька».
03.25 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.55 Т/с «Ранетки».
06.40 Т/с «Журнал мод».
07.45 Х/ф «Летiть додому».
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.20 Даєш молодь.
14.20 Х/ф «Татовi знову 17».
16.25 Х/ф «Чарлi i шоколадна
фабрика».
19.00 Х/ф «Хербi: божевiльнi
перегони».
21.00 Х/ф «Практична магiя».
(2).
23.00 Х/ф «Корабель-примара». (3).
00.55 Спортрепортер.
01.00 Х/ф «Незламний шпигун».
02.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Мовчазне божество.
02.50 Сон Алiни Костомарової.
03.10 Та, яка поряд.
03.25,04.25,04.35 Зона ночi.
03.30 Леопольд, або Втеча
вiд волi.
03.55 Червона Земля (Terra
Vermelha).
04.30 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
К1
05.50 «Ранок на К1».
09.12 «Ювелiр Т.В.»
10.30 «Спецiя».
10.50 «Свiт зiрок».
11.50 «Рандеву».
12.20 Х/ф «Грейсi».
14.20 «Найрозумнiший».
16.10 «Три сестри».
18.10 «Панаєхало».
21.00 Х/ф «Зоряний шлях».
23.20 «Що? Де? Коли?»
00.25 «Великий Брат».
01.25 «Нiчне життя».
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Ревматизм «лиже» суглоби і «кусає» серце
Навряд чи знайдеться людина, яка б після 60-ти не
скаржилася на біль у суглобах. Але й після 40-ка більшість
уже відчуває їх. Наші краяни, на жаль, особливо часто
страждають на недуги, які вражають суглоби. Тож, аби
«знати ворога в обличчя» і протистояти йому – розмова з
професіоналами.
Ревматизм, або ревматична лихоманка – це захворювання сполучної
тканини, яке має автоімунний механізм
розвитку, пошкоджує переважно оболонки серця та суглоби. Найчастіше
причиною цієї хвороби є перенесена
гостра стрептококова інфекція у схильних до захворювання людей, особливо
в молодому віці. Також ревматоїдні хвороби виникають через алергії, інфекційно-токсичні ураження, віруси, спадкові
чинники. Часто трапляються випадки
сімейних захворювань на цю хворобу.

Хвороба полюбляє
суглоби й серце
Ревматизм найчастіше проявляється через ураження суглобів (розвивається артрит), серця (кардит), нервової
системи (хорея), зрідка – ураженням
шкіри (кільцеподібна еритема, ревматичні вузлики).
Хворі можуть скаржитися на гарячку, біль у суглобах, загальну слабкість.
Перші симптоми артриту проявляються
через 1 – 2 тижні після перенесеної
гострої або загострення хронічної стрептококової інфекції (ангіна, фарингіт,
ГРІ), або симптомів кардиту (через 3-6
тижнів).
Симптомами ревмокардиту найчастіше є малоінтенсивний біль або
неприємні відчуття в ділянці серця, підвищена пітливість, лихоманка, швидка

втома, задишка, серцебиття, перебої в
роботі серця. Пізніше можуть з’являтися
набряки ніг, відчуття важкості в правому
підребер’ї.
Симптомати ревматичного артриту
є поява в суглобі набряку, місцевого почервоніння та підвищення температури,
болю та обмеження рухливості через
больовий синдром. Особливостями
саме ревматичного артриту є ураження
великих суглобів (колінні, гомілковоступневі суглоби). Для цього виду артриту притаманна так звана летючість
(мігруючий характер), тобто вчора,
наприклад, спостерігалося ураження
правого колінного суглобу, а сьогодні
– лівого. Ревматичний артрит – це переважно симетричний артрит, з доброякісним перебігом, тобто при лікуванні
спостерігається швидка позитивна
динаміка, особливо при застосуванні
відповідного лікування, і в майбутньому
практично ніколи не відбувається формування деформацій суглобів.
В Україні нараховують
близько 230 тис. хворих на ревматичну хворобу. Щорічно реєструється приблизно 6 тисяч
хворих, з яких третина – люди
молодого та працездатного віку,
а це у свою чергу з часом призводить до інвалідизації.
А ось симптоми малої хореї при
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ревматичній лихоманці можуть спостерігатися в дитячому віці. Дитина
починає безпричинно тягнути ніжку,
кривлятися, неадекватно реагувати на
оточення, стає плаксивою, роздратованою, в’ялою. Якщо ж це дитина шкільного віку – у неї може змінитися почерк. У
таких дітей спостерігаються гіперкінези,
м’язова дистонія, порушення статики та
координації при рухах, психопатологічні прояви.
Найчастіше ревматична хвороба уражає дітей у віці 7-15
років.
Жінки страждають на ревматизм утричі частіше, ніж чоловіки, проте в зрілій віковій
категорії ця відмінність зникає.

Ревматизм треба
попереджати
При невчасному зверненні пацієнта
до лікаря чи несвоєчасному лікуванні
ревматична лихоманка переходить
у хронічну форму. Тоді й починають
формуватися вади серця, які з часом
можуть призвести до розвитку серцевої
недостатності (набрякам ніг, задухи,
серцебиттю, аритміям, збільшенню
печінки тощо).
Первинна профілактика ревматичної хвороби – це боротьба з джерелом інфекції – санація вогнищ, які
можуть у майбутньому призвести до
виникнення гострої ревматичної лихоманки. Слід одягатися відповідно
до сезону, уникати переохолоджень,
дотримуватися здорового способу
життя,загартовувати організм (ранкові зарядки, прогулянки на свіжому
повітрі), дбати, щоб їжа містила ві-

таміни (фрукти й овочі), була свіжою
та якісною.
Здебільшого провокуючими моментами є переохолодження, хронічні
інфекції, особливо ураження мигдаликів. Оптимальними шляхами подолання
ревматизму є лікування хронічних тонзилітів, фарингітів, ангін та підвищення
імунітету.
Гостра ревматична гарячка триває
близько 6-12 тижнів. Чим швидше розпочинається лікування, тим більша
ймовірність того, що лікарям вдасться
досягти покращення та запобігти формування у пацієнта вади серця.
Народний вислів «ревматизм – це
хвороба, яка лиже суглоби і кусає
серце» відображає глибоку сутність
хвороби: через маловираженість
симптомів кардиту хворий не відразу
звертається до лікарів, відкладаючи
візит до «кращого часу», а втрачений
час пізніше проявиться у формуванні
вад серця, які вже, на жаль, невиліковні.
Вторинна профілактика є довготривалою. Найшвидше формування вади
(мітральної недостатності) наростає
через 4-6 місяців від початку виникнен-

ня гострої ревматичної лихоманки, а
найдовше (2,5-3 роки) формується аортальний стеноз (звуження). Саме цей
термін покладений в основу тривалості
біцилінотерапії. Так, хворому, після
гострої ревмоатаки, після завершення
стаціонарного курсу антибіотикотерапії
призначають біцилін-5, а краще екстинцилін кожні 3 тижні впродовж 3 років.
Якщо за такий період не відбувається
повторної ревмоатаки, то наступних 2
роки (4-й та 5-й рік) проводиться ще посезонно профілактика (весна та осінь)
із застосуванням вказаних препаратів
по 3 ін’єкції на сезон. Але найкраще
ревматичну хворобу попередити, ніж
лікувати.

Лариса ВОЛОШИНА, доцент,
кандидат медичних наук, Інна
КОВАЛИШИН, лікар-інтерн
P.S. За словами пані Лариси, не
слід довіряти рекламним препаратам,
якими нині кишить теле- та радіоефір.
Перш ніж приймати будь-який рекламований препарат, обо’язково треба
проконсультуватися з лікарем.
Про харчування при артритах і артрозах – у наступному числі.

Щоби ваше серце було здорове

їжте оливки, рибу, злаки, горіхи, овочі та фрукти й шоколад
Для того, щоби знизити ризик серцево-судинних захворювань дієтологи пропонують деякі
продукти, які варто включити до свого раціону
для підтримки нормальної роботи серця.
Серцево-судинні захворювання –
основна причина смертності в усьому світі. За даними ВООЗ, в 2008 році відсоток
смертності внаслідок захворювань серця
і судин склав 30 (17,3 мільйона чоловік)
від усіх випадків смерті в світі. За прогнозами, до 2030 року близько 23,6 млн
людей помруть від захворювань серця і
судин, які й залишаться основними причинами смерті.

Сучасний спосіб життя, головними недоліками якого є гіподинамія, незбалансований раціон
харчування і тютюнопаління, значною мірою
підвищує ризик розвитку хвороб серця. Зокрема,
у 80% випадків це викликає ішемічну хворобу
серця і хвороби судин головного мозку.
З метою балансування у цій ситуації, дієтологи розробили раціон продуктів, регулярне
вживання яких може знизити ризик захворювань
серця.
Оливки. Містять вітамін Е і мононенасичені
жирні кислоти. Регулярне вживання оливок допоможе попередити виникнення серцевих патологій, а також стабілізувати тиск і знизити рівень
холестерину. Фенольні сполуки, що містяться в

оливках, знімають запалення і не допускають
утворення тромбів.
Злаки. Клітковина, що входить до їхнього
складу, знижує рівень холестерину, інсуліну й
цукру в крові. Наприклад, овес містить вітаміни,
клітковину, магній, марганець, селен і бетаглюкан.
Листові овочі. Стабілізують кров’яний
тиск, а мінеральні сполуки й вітаміни попереджають діабет і знижують рівень гомоцистеїну,
при накопиченні якого вражаються внутрішні
стінки артерій.
Інші овочі та фрукти, які допоможуть зберегти здорове серце: помідори (вітаміни А і С, антиоксидант лікопен) та яблука (містять кверцетин).

Також не забувайте про горіхи – вони містять
багато мононенасичених жирів, калій, вітамін Е,
магній, білки і клітковину. Зокрема, соя, завдяки
вмісту в ній вітамінів, протеїнів, мінералів, попереджає серцеві напади та інсульти.
Риба (макрель, сьомга, тунець) містить
кислоти омега-3, які знімають запалення і перешкоджають утворенню тромбів.
І, насамкінець, «найсмачніший» з усього
списку продуктів для здорового серця – шоколад.
Він містить флавоноїди, які призупиняють розвиток атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація» повідомляє що, в оголошенні від 27.10.11р., про проведення прилюдних
торгів з реалізації нерухомого майна в реченні: «Торги призначені на 07 листопада 2011р. о 10:00 год. за адресою: вул. Кишинівська, 2А, м. Чернівці.», вважати технічною помилкою та читати так «Торги призначені на 21 листопада 2011р. о 11:00 год.
за адресою: вул. Кишинівська, 2А, м. Чернівці», в реченні: «Стартова (початкова) ціна – 80 731,20 грн.» вважати технічною
помилкою та читати так «Стартова (початкова) ціна – 80 732,00 грн.», в реченні: «Гарантійний внесок у розмірі – 9 687,74 грн.»
вважати технічною помилкою та читати так «Гарантійний внесок у розмірі – 9 687,84 грн.».

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

Овен

Працюйте над своїми помилками. Зірки радять застосовувати не лише силу для досягнення
мети. Успіху сприятиме гнучкість і передбачливість. Гарний час для вдосконалення і пізнання
нового. Найприємніші моменти цього тижня
будуть пов’язані з Терезами.

Телець

Час відкриття нових кар’єрних горизонтів.
Головне – усвідомлювати кінцеву мету. В особистому житті ваш авторитет опиниться під сумнівом.
А відновлювати втрачені позиції доведеться довго і
ретельно. Найкращим компаньйоном для подорожі
стане Скорпіон.

Близнюки

Не перегинайте палицю, прагнучи сподобатися
іншим. Емоційна нестабільність може позначитися
на самопочутті. Бережіть здоров’я, тимчасово відмовтесь від алкоголю. У бізнесі ви спрацюєтеся з
Дівами, причому настільки, що зможете почати
спільну справу.

Рак

Нові знайомства принесуть чимало клопоту як
душевного, так і матеріального. Будьте обережні
з відвертістю, особливо з Козерогами. Усі кар’єрні
бажання збудуться. Та й на любовному фронті все
складеться саме собою: ви притягуєте протилежну
стать, немов магніт.

Лев

Тиждень випробовуватиме вас неймовірними
перспективами. Однак більшість із того, що виникне навколо вас – це пастки. Опинившись в
дискомфортній ситуації, вам доведеться знехтувати власними принципами. Навести лад в усьому
допоможе родич-Телець.

Діва

Цього тижня на вас чекають тимчасові фінансові труднощі. Водночас ймовірна зустріч з новим
коханням. Заощаджуйте і намагайтеся відкласти
заплановані покупки чи ремонті роботи до кращих
часів. Вирушаючи на прогулянку, запросіть Рака
скласти вам компанію.

Терези

На вашу долю випаде чимало труднощів, але
не варто засмучуватися, сьогодні-завтра все може
кардинально змінитися. Паличкою-виручалочкою
для вас стане хтось з Риб. Зірки рекомендують
зайнятися спортом, а також обмежити вживання
жирної і гострої їжі.

Скорпіон

Ви матимете унікальну можливість змінити в
собі те, що давно вас не влаштовує чи обтяжує.
Не повертайтеся до людей, які стали для вас пройденим етапом. Зосередьтеся на сьогоднішньому
дні, зберіть друзів і влаштуйте вечірку. Чекайте
сюрпризів від Стрільців.

Стрілець

Навколо вас дуже мало тих, кому ви можете
довіряти. Виняток – хтось із Водоліїв. Робочі будні
поставлять перед вами чимало складних, але цікавих
завдань, вирішення яких увінчається матеріальним
успіхом. Будьте уважні і доля пошле вам чимало приємних несподіванок.

Козеріг

«Вимикайте» власні проблеми. Тиждень підходить для різних поїздок і відряджень, де на вас
чекає чимало пригод. Як би не складалися ділові
переговори, намагайтеся залишатися привітним і
не доводьте до конфлікту. Особливо це стосується
ситуацій з Левами.

Водолій

У вас на руках є всі козирі, щоб успішно вирішити будь-яке завдання і вийти переможцем.
Якщо ви відчуєте, що заплуталися, не бійтеся взяти
тайм-аут. Попросіть пораду в Овнів. Ймовірна поява людини, яка розтопить ваше серце і займе в
ньому чільне місце.

Риби
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Не залягайте на дно, пасивно чекаючи результату. Проявіть рішучість і боріться до кінця.
Відсутність поруч когось із близьких виведе вас з
рівноваги. Втім, виправити ситуацію під силу тільки вам. Робочий тандем із Близнюками виявиться
фінансово перспективним.
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Овоч, що продовжує
молодість…

Цей овоч у нас асоціюється зі сватанням. Бо
як відомо, у старі добрі часи норовлива дівчина
виставляла сусідам на сміх горе-залицяльника,
обдаровуючи його гарбузом. Але цей овоч, чи то
фрукт, набув популярності, звісно, не лише через це,
а завдяки гарному смаку й корисним властивостям. Наші
бабусі, хоч і не були знайомі з науковими даними про його
корисність, недарма часто подавали на стіл гарбузову кашу.

З’ясувалося, це харч дієтичний.
Гарбуз є найближчим родичем кавуна
і дині, але містить набагато менше
калорій за інші продукти. Коли у 100
г гарбуза менше 30 кілокалорій, то у
100 г картоплі, наприклад, майже в
три рази більше, а в 100 г житнього
хліба – в сім разів більше. Тому тим,
хто вирішив схуднути, без гарбуза не
обійтися. Завдяки наявності в м’якоті
досить рідкісного вітаміну Т гарбуз
нормалізує обмін речовин в організмі, – розповідає чернівецький винахідник Олександр Шевченко,
в якого на столі страви з гарбуза не
переводяться.
Вживають гарбуз у сирому, вареному, печеному, смаженому і тушкованому вигляді. У домашній кулінарії
з цих плодів готують смачне пюре,
креми, пудинги, оладки, варять солодку кашу.
Особливо добре гарбуз виконує
роль прибиральника шкідливих шлаків у нашому організмі. В його складі
міститься велика кількість пектинів,
які сприяють очищенню організму
від холестерину і токсинів, що, знову
ж таки, допомагає без шкоди для організму схуднути.
Також цей овоч виводить надлишки солі, води, не подразнюючи
при цьому нирки.

Якщо зайві кілограми вам не заважають, і тоді варто звернути увагу
на великий «асортимент» корисних
речовин цього овочу. Він містить цукор,
каротин, вітаміни С, В1, В2, В5, В6, Е,
РР, К, жири, білки, вуглеводи, целюлозу, пектинові речовини, мінерали,
зокрема кальцій, калій, залізо.
Якщо турбує безсоння, то на ніч
корисно пити гарбузовий сік або
відвар гарбуза з медом. А відваром
м’якоті вгамовують спрагу і знижують
жар у хворих.
Розтерте з медом насіння гарбуза
– один із старовинних глистогінних
засобів. Споживається натще. Сушене гарбузове насіння дуже корисне
чоловікам, ним лікують простатит.
Для цього на початку захворювання
щодня натщесерце та увечері слід
з’їдати по 20-30 насінин.
Бета-каротину в гарбузі у п’ять
(!!!) разів більше ніж у моркві, і втричі
більше, ніж у яловичій печінці. Тому
офтальмологи рекомендують людям
із вадами зору якомога більше споживати м’якоті гарбуза і гарбузового
соку. Також варто знати, що бетакаротин здатний сповільнювати процеси старіння шкіри і всього організму
в людини.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК,
«Версії»

Деруни по-буковинськи

Інгредієнти:
200 г гарбуза, 1 цибулина, 2 столових ложки
борошна, 1 яйце, дрібка солі, олія для смаження
та сметана.
Спосіб приготування:
Гарбуз і цибулину потрібно натерти на середній тертці (або можна пропустити через
м’ясорубку), додати борошна, солі, яйце, добре
перемішати, щоби суміш нагадувала густу сметану. На добре розігріту сковорідку з олією накладати ложкою гарбузову масу, смажити до готовності
з обох боків. Подавати зі сметаною.

Гарбузова каша

Інгредієнти:
800 г нарізаної м’якоті гарбуза, 100 г пшоняної
крупи, 1/2 літра молока, жменя родзинок, дрібка
ваніліну, 1/2 ч. ложки кориці та цукор.
Спосіб приготування:
Пшоняну крупу ретельно промийте водою,
можна обдати й окропом, якщо крупа стара, залийте водою та доведіть до кипіння. Потім воду
злийте, залийте крупу свіжою водою і варіть на
невеликому вогні до готовності.
Гарбуз також потрібно відварити, потім злити
воду і зробити пюре. З’єднуємо гарбузове пюре
з пшоняною кашею і додаємо відварене молоко,
родзинки, ванілін, корицю і цукор. Варити 5 хвилин на повільному вогні.
У результаті ви отримаєте 4 порції каші. Смачного Вам оздоровлення!
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Людина-індикатор
або Невезучий везунчик
Віктор ГАЛУЩАК – людина, яка завжди опиняється там,
де відбувається екологічна катастрофа. Цей 52-річний
чоловік є своєрідним індикатором екологічних лих. Про
себе каже так: «Я один із тих дорослих, які перехворіли на
ХЕІ (хімічну екзогенну інтоксикацію) і залишилися живими».
Мріє отримати статус екологічного біженця і дещо для цього
робить.
Отже, знайомтеся з історією цього… невезучого
везунчика.

Завдячую генам...
– Я родом із Поділля. Там, у селі
Велика Побійна Дунаєвецького району й досі розповідають легенди про
мого діда, який один міг зрушити таку
кам’яну брилу, що її четверо дорослих
чоловіків не в змозі були підняти. Зате
вже батько помер від раку нирок. Мені
тоді було 7 років. Як дізнався пізніше,
що під час служби в армії – у ракетній
частині він був сильно опромінений. А
ще практично на нашому городі, з якого
сім’я харчувалася, зручно розташувався склад отрутохімікатів. Що саме там
зберігається, в селі ніхто не знає, бо
бочки потріскалися, написи стерлися.
Але смердить неймовірно. Коли вітерець
рухнеться у сторону людських осель –
рятуйся хто може. А багато десятиліть
тому, коли цю гидоту привезли до села,
казали, що це – «хімія»

«Ви з реактора?»
... 26 квітня 1986 року перебував
у Пущі Водиці, в санаторії. Через 3 дні
після вибуху на ЧАЕС у мене почалася
сильна носова кровотеча, яку лікарі не
могли спинити.
А 17 серпня 1988 року, як зараз
пам’ятаю, приїхав до Чернівців після
закінчення Полтавського кооперативного інституту за направленням. Наразі
1 серпня, як відомо,стався перший випадок тотального облисіння дитини. Я

ж через тиждень відчув непереборну
втому. Спочатку подумав – через роботу, бо ж хотілося показати, який я
добрий працівник. Але коли голився,
помітив лімфовузли на шиї. Та й все
більше волосся залишалося на сорочці… Звернувся до шкірвендиспансеру.
Встановили гіперплазію щитовидки І-ІІ
ступеня. А через рік на голові з’явилися
лисі плями. Здоров’я погіршилося. Мене
взяли на диспансерний облік за недугами у трьох напрямках – неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія.
Втім, аналізи не показували особливих
відхилень від норми. Зате самопопчуття
ставало нестерпним. Я домігся обстеженння в Харківському НДІ неврології та
психіатрії, потім у Київському інституті
токсикології. І нічого суттєвого, окрім
букету хронічних недуг, яких багатьом
людям не бракує. Коли ж потрапив, при
цьому продемонструвавши неймовірну
винахідливість і наполегливість, до
УНЦРМ – Українсього наукового центру
радіаційної медицини, то завідувачка
лабораторії, повертаючи мені аналізи,
запитала зі ствердною інтонацією: «Ви
з реактора?!» Бо такі результати мали
тільки ті хлопці, які там працювали...
Мене поклали до відділення лейкемії.
Робили пункції кісткового мозку і попередили, що при погіршенні стану
потрібна буде його пересадка.
Яким же було моє здивування, коли

при виписці я не побачив своїх аналізів.
Хоча мені й порекомендували обстежитися в Інституті онкології. Я зрозумів,
що рятуватися мушу самотужки... За
останні чверть століття у мене пішли
на лікування всі гроші, які я заробив і
заробляю.
Ще тоді, у 90-их, приєднався до
клубу Віктора Фреліха «Зелена Буковина», який шукав причини невідомої
чернівецької хвороби, названої хімічною екзогенною інтоксикацією (ХЕІ).
Розслідуючи ті події, познайомився з
багатьма депутатами. Співпрацював з
Миколою Коробком, який тоді очолював
ГО «Зелений світ», а під час ІІ скликання
Верховної Ради був помічником народного депутата Євгена Лупакова, який
виборов свій мандат у Вижницькому
районі. Коли ж сам балотувався 1994
року до ВРУ по Мостиському округу
Львівської області, то під час зустрічей
з виборцями відвідав село Нове Місто
Старосамбірського району. Його мешканці мені підтвердили, що військовотранспортна частина, яка стояла тут,
була розформована невдовзі після подій
1988 року в Чернівцях. І розмови про
те, що саме її вояки розлили ракетне
паливо, там точилися постійно.

Україна –
експериментальний
полігон
У мене складається враження, що
Україна стала експериментальним полігоном чи своєрідною лабораторією
зі знищення людей. Можливо, це моє
суб’єктивне враження – не буду наполягати, але маю купу фактів, які це
засвідчують. Оскільки живу в сусідній
Хмельницькій області, то й приклади
звідти. Але, повірте, вони стосуються
й буковинців, бо йдеться, приміром,
про добудову двох енергоблоків на
Хмельницькій атомній. А, як відомо,
крім радіоактивних викидів атомні
станції дають в атмосферу інертні

гази – аргон, ксенон тощо, які розлітаються на 200 км. Небезпека їх
у тому, що вони мають, залежно від
атмосферного тиску, неспецифічний і
наркотичний вплив на людей, викликаючи сонливість і кровотечі з носа.
Показово й те, що реактори для нових
енергоблоків Україна придбає у Росії. І
вони далеко не останньої модифікації.
Та ще й прив’язані до пального, яке
постачатимуть росіяни. Та головне, що
ніхто не знає де і як утилізуватимуться
ядерні відходи.
…Мріяв я поїхати на батьківщину і
жити разом з мамою в селі Велика Побійна – так ні ж бо, не виходить! Бо два
райони Хмельниччини – Летичівський
та Дунаєвецький постраждали від
того, що ТОВ « Стіомі-Холдінг», яке
орендує земельні паї мешканців, обробило поля отрутохімікатами. І люди
почали хворіти. Зверталися вони до
різних інстанцій, але їх не чули. Коли
ж нарешті приїхали із санепідемстанції, то сказали, що вже пізно брати
аналізи. Хоча ті ж таки санітарні лікарі
повідомили, що використання отрутохімікатів з ними мають погоджувати,
а для техніки, яка це робить, мають
виділяти спеціальне місце та попереджати населення про обприскування
й виставляти відповідні маячки на
полях. Натомість нині, через 4 місяці
після обробки полів, землю взяли на
обстеження до лабораторії екологічної
інспекції. Скажіть, що там уже знайдеш? Хоча після обробки землі був
падіж худоби. Але людям так ніхто і не
сказав, від чого і що сталося...
Одне слово, українці перестали
бути цінністю для своєї держави. На
них тільки заробляють, а контролю
немає жодного, бо і СЕС, і стандартметрологія – організації бідні. А чиновникам достатньо звітів із лабораторій
виробника про те, які чисті та якісні
продукти вони виробляють та якою
«чистою хімією» захищають воду, повітря й землю.

15

проблемні

Свого часу я працював
у комітеті з питань екології як помічник
нардепа Коробка. І брав активну участь
у розробці документів з припинення
завозу в Україну шкідливих відходів виробництва з усього світу. У тому числі й
високотоксичних, навіть заборонених у
тих же країнах отрутохімікатів , які спеціалісти-експерти не рекомендували
для застосування через їхній шкідливий
вплив на організм людини (токсичність, мутагенність, канцерогенність,
репродуктивна токсичність, стійкість
у довкіллі). Однак попри заборону все
це якимось чином потрапяє до України.

До аптеки, як на
роботу…
Оскільки я вже витратив на власне
лікування впродовж останніх 25 років
майже 150 тисяч доларів, а вберегтися
від отруєнь мені так і не вдається, вирішив звернутися до Президента, як
гаранта Конституції. Віктор Янукович
– моя остання надія. Бо я став фактично
донором і заручником фармацевтичної
промисловості, та попри це моє перебування в Україні є для мене смертельно
небезпечним: державні стандарти у нас,
фактично, відмінені, а технічні умови розробляють самі виробники. Тому прошу
Президента визнати мене екологічним
біженцем. Бо якщо й надалі залишуся на
теренах рідної неньки, то довго не протягну. А жити ще хочеться...

Записала Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версії»

Телепроект «Велике журі» стартував на телеканалі «Чернівці»
Його ведучий Арсеній Анциперов вважає програму
своєрідним первістком майбутнього суспільного
телебачення.
У прямому ефірі телеканалу «Чернівці» на початку тижня стартували
громадські дебати «Велике журі». Їх ведучий – голова громадської спілки «Буковинська Партнерська Агенція» (БПА)
Арсеній Анциперов. За його словами,
мета проекту – дати можливість людям
з різними точками зору висловити свою
позицію з актуальних і гострих питань,
які турбують територіальну громаду,
а відтак через дебати показати третій
стороні, тобто чернівчанам, можливість
вибору.
– Ми були дуже раді, коли нашу
чергову проектну заявку у сфері співпраці зі ЗМІ та громадою підтримала така
організація, як «The National Endowment
for Democracy» (NED) – поважна міжнародна інституція, що опікується демо-

кратичними ініціативами. Її підтримка є
свого роду індикатором того, що наша
діяльність помітна на теренах України.
Формат теледебатів передбачає
участь фахівців - дебатерів та членів
самого «Великого журі». Велике журі
– це 12 чернівчан, які обираються абсолютно випадковим шляхом серед тих,
хто зголосився взяти участь у телепроекті. Вони незаангажовані і, за великим
рахунком, не мають жодного стосунку
до фаховості того питання, яке розглядається. Тобто це звичайні чернівчани
– представники громади міста. Самі дебатери, як правило, фахівці у сфері, що
обговорюється. Наприклад, у передачі,
що відбулася у понеділок, йшлося про
туризм: «Чи може місто Чернівці «заробляти» на туризмі?». Команду, яка від-

визначаються наперед. Єдина умова – ці теми мають бути актуальними,
цікавими і дійсно такими, що турбують
мешканців Чернівців», – наголосив
Арсеній Анциперов. Контактний телефон для повідомлень про бажання
взяти участь у програмах, чи надати
пропозицію щодо теми дебатів –
(0372) 57-41-18, 57-30-34.

Арсеній АНЦИПЕРОВ та Валерій ЄВДОКИМЕНКО – зліва
стоювала позитивну відповідь очолював
заступник директора департаменту
економіки міської ради Володимир Пулинець, а їхніх опонентів – проректор
Буковинського фінансово-економічного університету, професор економіки
Валерій Євдокименко. У підсумку «Велике журі» визнало аргументи команди

Євдокименка більш переконливими. У
своїх коментарях присутні у студії чернівчани звертали увагу на проблеми та
перешкоди, які заважають у розвитку
туристичної галузі в Чернівцях.
–Щодо тем публічних дебатів, то
пропозиції приймаються від громадян,
журналістів, експертів, тобто вони не

Довідка «Версій»
Національний фонд підтримки демократії (NED) є приватною,
некомерційною організацією для
розвитку і зміцнення демократичних інститутів в усьому світі. Кожен
рік, при фінансуванні з боку Конгресу США, NED підтримує більше
1000 проектів неурядових груп, які
працюють для демократичних цілей у більш ніж 90-ти країнах світу.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»,
фото автора
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на коня!

Іван КОВБАСНЮК: «Попрацював кілька днів
бухгалтером, і зрозумів, що я – людина творча!»
Дуже цікаво і повчально – дізнаватися у людей як вони
стали тими, ким вони стали. І про які тільки дивовижні
історії та несподівані життєві перепитії не розповідають
журналістам їхні «газетні герої». Ось і нинішній наш герой,
Іван Ковбаснюк, як і більшість із нас у дитячо-юнацькому
віці не надто задумувався над Сократівськими есенціями на
тему «знайти самого себе». У школі він поглиблено вивчав
економічні дисципліни, пізніше вступив до чернівецької
філії Київської академії статистики та аудиту. Отримавши
диплом бухгалтера, влаштувався на роботу. І раптом…

Спочатку мені
бухгалтерія
подобалася…
– І раптом я зрозумів – це не моє…
Спочатку мені бухгалтерія ніби і подобалася. Під час навчання нас переконали,
що бухгалтерія – це супер-професія, дуже
престижна, високооплачувана. Я добре
тямив у ній. А якщо добре знаєш якусь
справу – вона тобі подобається. Так завжди буває. Проте, попрацювавши кілька
днів бухгалтером, я раптом зрозумів – не
моє… Бо раптом усвідомив, що я – творча
людина, – посміхається Іван.
Отакі несподівані метаморфози...
За кілька днів диплом вишу із перепусткою в «бухгалтерське життя» перетворився в галочку про вищу освіту. Прикро
лише, що такі «несподіванки»
трапляються чи з не кожним
другим українським студентом…
– У людей склався такий
стереотип, що бухгалтерія – це
невиспані ночі, звіти, цифри…
тобто, сіра, нічим не прикрашена буденність… Мабуть, це таки
правда, бо я одразу відчув усе це
на собі. Я не кажу, що це погана
професія – зовсім ні! Просто є
люди, яким це подобається:
така сидяча робота з цифрами,
постійно за одним і тим же столом… Мені ж потрібно десь ходити, їздити, бачити світ… Тобто, я
відчував, що мені потрібна якась
професія, яка б задовольняла
мій потяг до творчості.
Отож, Іван облишив бухгалтерські підрахунки заради…
промислового альпінізму.

У дитячому
магазині я відірвався
«на повну»
– Ще під час навчання в академії я
серйозно захоплювався гірським туризмом, подбав про відповідне спорядження: з друзями їздив часто на змагання.
Тобто, альпіністські навички в мене
були – тому я ще студентом підробляв на
«висотках». Зрештою, став справжнім
спеціалістом у будівництві. Якщо чогось
не вмів – швидко вчився. Утеплення
будинків пінопластом, штукатурка,
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встановлення антен, кондиціонерів,
фарбування фасадів у важкодоступних
місцях, ремонт дахів… Часто доводилося
замазувати шви між панелями, встановлювати вагонку на балконах, плитку,
навіть копати траншеї, щоби провести
водопровід. Взимку – чистити дахи від
снігу, оббивати бурульки. І от одного
разу я працював на будівництві – зводили приватний будинок. І сусід наших
клієнтів, помітивши, який я енергійний,
жвавий та ініціативний, запропонував
мені роботу… у дитячому магазині «Настуся» (що у торговельному центрі
«Майдан»), де він був директором.
Я одразу ж ухопився за нову можливість, бо, відверто кажучи, висотні
роботи мені тоді вже добряче набридли.
Хотілося чогось нового. Робота ж у дитя-

конструктор і кажуть: «Дитина не може
скласти – конструктор неправильний!»
І нам доводилося його складати, щоби
продемонструвати, що з конструктором
усе гаразд.
В іграшковому магазині згодилося
ще одне моє дитяче захоплення – радіотехнікою. З паяльником я був «на ти»,
тому ремонтував електронні іграшки,
паяв, замінював деталі.
Продавати іграшки – це між іншим,
робота ще й вельми відповідальна. Адже
не так просто підібрати для трирічної
дитини цікаву, якісну іграшку, яка би
не зашкодила, а навпаки, допомагала
дитині розвиватися.
Бували випадки, що діти в магазині
мені просто «виносили мозок»… Особливо на свята, коли їх дуже багато, усі
голосно кричать, хтось гірко плаче, а
дехто навіть влаштовує істерику, б’ється
головою об підлогу, вимагаючи у батьків
іграшку. Тобі спочатку цих дітей ніби і
шкода, а потім уже думаєш: «Боже, коли
вони вже підуть…»

І тут я придбав
«дзеркалку»…
Отак, у іграшкових буднях, минав
у Івана рік за роком. Проте тут варто
згадати ще одне його дитяче захоплення – фотографію. Знімав він тоді ще
«Зенитом» на плівку, пізніше придбав
собі звичайну цифрову мильницю. І

був винятком. Згодом почали з’являтися
перші серйозні роботи, перші замовлення. Я підпрацьовував фотографом
у розважальному центрі «Панорама» –
знімав різні заходи, концерти.
Зрештою, фотографування
займало у мене все більше
і більше часу, а обробляти
фотографії доводилося часто
ночами… І я нарешті відчував: працювати на когось я не
хочу, працюватиму на себе!
Якось на спільній фотосесії (знімали стрибки паркуристів) я познайомився з
відомим чернівецьким фотографом Сергієм Ахременком.
Він запросив мене у фотоклуб «Інший вимір», який тоді
активно діяв. Там я здобув
багато теоретичних знань, ми
їздили на фотографування,
брали участь і самі організовували багато різноманітних
«Менеджер» Івана – сестра Надія з синочками. Це фото конкурсів, виставок, місцевих
вибороло гран-прі у фотоконкурсі на сімейну тематику та всеукраїнських.
Проте, мій найбільший
«клубний здобуток» – навчився розумічому магазині виявилась надзвичайно
от, нарешті, йому вдалося накопичити
ти і критикувати фотографію, оцінювати
цікавою та різноплановою. Я відірвався
грошей на справжнісіньку професійну
її об’єктивно. У фотографії є свої певні
тут «на повну», наздогнав і перегнав
«дзеркалку»…
закони і правила, яких, можливо, можна
своє дитинство, тобто, надолуживши
– Чесно кажучи, професійно зане завжди дотримуватися, але які поусе, чого мені бракувало, коли я був
йматися фотографією я спочатку не платрібно обов’язково знати. Наприклад,
маленький.
нував. Придбав серйозний фотоапарат
ми вибирали кілька фотографій і ділиМи (працівники магазину, – авт.)
(Nikon D200), бо була вдала для цієї купівлися на дві команди. Одна намагалася
гралися усіма іграшками. Зрештою,
лі нагода. До того ж, у цього фотоапарата
відшукати у фотографіях якісь недоліки,
це була наша робота – перевіряти,
– серйозний ресурс, тож я собі подумав:
переконуючи колег, що вона погана,
тестувати нові іграшки. Особливо,
мені його вистачить надовго.
інша ж команда, навпаки, – доводила,
електронні – на машинках каталися,
Усі початківці починають зазвичай з
що фотографія хороша. Такі суперечки
ганяли керовані пультом гелікоптери,
пейзажів, котиків і собачок знімають, видуже ефективно «відточували наші очі
машинки-роботи. Ми навіть конструктопадкових людей, знайомих дівчат на фоні
та мізки»…
ри складали. Бувало, батьки приносять
заходу сонця, – посміхається Іван. – Я не

Моя сестра – мій
менеджер
– Не знаю, що би я робив, якби не
моя сестра, – зітхає Іван. – Вона мені
дуже допомагає, я її називаю своїм неофіційним менеджером. Саме вона мене
змусила (знаєте ж, як воно зазвичай буває – багато роботи, усе ніколи…) торік
взяти участь у фотоконкурсі на сімейну
тематику, яку організував Чернівецький відділ у справах сім’ї та молоді. І я
виборов гран-прі. А нещодавно вона
випадково дізналася про міжнародний
фотоконкурс «Cross borders pictures» – і
знову змусила мене надіслати туди свої
фотографії. Невдовзі мені надійшло
запрошення від організаторів, отож,
саме завдяки її наполегливості, я з
багатьма румунськими, молдавськими
та українськими фотографами протягом десяти днів подорожував містами
прикордоння. Зокрема, ми побували в
Яссах, Ботошанах, Сучаві, Кишиневі,
Бєльцах, Одесі та багатьох інших
маленьких містечках, селах, цікавих
туристичних локаціях… Подорож була
надзвичайно цікавою, змістовною,
гарно організованою, я просто «закипаю» від вражень, знайомств з різноманітними людьми.
Не знаю як складеться моя доля
далі, проте фотографія точно залишиться моїм захопленням на все життя
– резюмує Іван Ковбаснюк. – Просто
мені потрібно як повітря, щоби люди
оцінили мою творчість… Хтозна, може
з часом я зніматиму ще відео чи почну
писати картини?! Принаймні, потяг до
цього вже відчуваю!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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