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Власнику – доходи, людям –
зашморг?
Королева шлягеру співала
в «Автографі»

8-9стор.

Ожиріння і травми = рак?
13 стор.

Цілюще дерево епохи
динозаврів

15 стор.

або Чому Обленерго боїться розрахункових
книжок і нав’язує новий, незаконний Договір

7 стор.
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К

витки знову продаватимуть за посвідченнями. Від 1 січня 2013 року Міністерство інфраструктури України вводить
іменний продаж залізничних квитків. Це
може бути як паспорт, так і інші документи,
що посвідчують особу, зокрема студентський чи військовий квиток, посвідчення
моряка тощо. За словами віце-прем’єрміністра з питань інфраструктури Бориса
Колеснікова, це є вимушеним заходом у
зв’язку зі спекуляцією та корупцією. А
за невикористаний квиток на потяг повертатимуть лише 10% його вартості.

К

ористування домашнім телефоном
обійдеться українцям ще на 10%
дорожче. Адже від початку листопада
настав другий етап підвищення плати за
користування стаціонарним телефоном,
затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері
зв’язку та інформатизації. Згідно з ним, у
сільській місцевості тарифи для населення
підвищаться від 14 грн. 88 коп. до 16 грн.
38 коп без погодинної оплати, а також від
13 грн. 02 коп. до 14 грн. 32 коп. за погодинною оплатою (без ПДВ ) – для міського.

112

громадян, які нелегально
надавали послуги з перевезення вантажів та пасажирів,
виявили на Буковині працівники
Державної податкової служби від
початку року. Серед порушень, окрім
нелегальності, за ними ще маса порушень – нехтування правил перевезення
пасажирів та експлуатації автотранспорту, аж до нетверезих водіїв за кермом.
Штрафні санкції склали 11,4 тис. грн.

М

айже 1,5 тис правопорушників, які
скоїли адмінпорушення чи злочини
кримінального характеру, залучені
на Буковині до громадських робіт.
Залежно від важкості скоєного, кількість
годин, які необхідно відпрацювати, призначає суд. Скажімо, на Кіцманщині до
громадських робіт нині присудили п’ятьох
правопорушників. Вони впорядкували
сільський стадіон, прибирають кладовище
та пам’ятник воїнам-визволителям, виносять сміття, обкопують та білять дерева,
фарбують огорожі. Але роблять вони усе
це у вільний від роботи та навчання час.

В

ідбірковий конкурс ХІІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної
пісні та популярної музики «Червона
рута» відбудеться 10 – 11 листопада. Прослуховування проходитимуть у
Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини» (вул.
Червоноармійська, 5) та у Центральному
палаці культури м. Чернівці (Театральна
площа, 5). Журі оцінюватиме молодих
артистів у жанрах: український автентичний фольклор, поп- і сучасна танцювальна
музика, акустична, рок- та інша музика.
Загалом в Україні у кастингах «Червоної
рути» візьмуть участь понад 5 тис. осіб.

Б

уковинець отримав орден за виховання шістьох дітей. Михайло Ткачук
– батько, який самостійно виховав шістьох
дітей, отримав орден III ступеня «За заслуги» – за вагомий особистий внесок у
реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей і непрацездатних громадян
літнього віку, високий професіоналізм та з
нагоди Дня працівника соціальної сфери.

К «Буковина» повернувся до
лідируючої групи першої ліги
України. Друге коло першості України
2012/2013 футбольний клуб «Буковина» розпочав виїзним матчем із ФК
«Полтава», в якому здобув перемогу з
рахунком 3:2 на користь «Буковини». Це
дозволило чернівецькій команді повернутися до числа лідерів першої ліги.
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Народ грабують – державу
знищують
або Продається Україна, терміново і недорого
Українська влада планує скоротити список
підприємств, які не підлягають приватизації, від
1363 більше ніж… на тисячу!
На «золоті яйця» нашої держави, які ще продовжували утримувати бюджетну сферу, можновладці
поклали око. І закономірно, що
«під скорочення» потрапили не
збиткові підприємства, а дуже й
дуже привабливі, – повідомляє
журнал Forbes.
Насамперед, це «донька» НАК
«Нафтогаз України», найбільший
газовидобувник в Україні, – «Укргазвидобування». Компанія видобуває щорічно близько 15 млрд.
кубометрів газу. А ще «Ощадбанк»
– другий за розміром банк в Україні
з 6 тисячами відділень. АНТК імені

Антонова – конструкторське бюро,
творець літака «Мрія», – мабуть,
привабило тим, що має 1000 га
землі в Києві. Не менш ласим шматочком є й «Українське Дунайське
пароплавство», що здійснює третину транспортних перевезень
Дунаєм і має флот з 400 річкових і
30 морських суден.
Інвесторів мусять зацікавити
«Топаз» – виробник військової
техніки зі статусом спецекспортера, відомого своїми «Кольчугами»
(автоматизовані станції пасивної
радіотехнічної розвідки); а також
«Укргідроенерго» – найбільша гід-

роелектрогенерувальна компанія
України, яка будує найпотужнішу
в Європі ГАЕС – Дністровську; «Зоря-Машпроект» – один із лідерів
світового газотурбобудування, монополіст у СНД з виробництва газових турбін для військових кораблів.
Крім того, до списку на приватизацію включені такі харчові підприємства, без яких держава не в
змозі обходитися. Іншими словами,
вони завжди приноситимуть чималий зиск тим, хто ними володітиме.
Сьогодні – це держава, тобто ми з
вами, а завтра – це буде дядя-олігарх. На превеликий жаль, серед
них – «Укрспирт», який володіє всіма спиртзаводами України; «Новий
світ» – одне з чотирьох підприємств
у СНД, де виробляють шампанське
класичним способом; «Артемсіль»
– один із найбільших видобувачів

Люди Буковини – усі однакові та
рівні. Але є однаковіші?
Подібне запитання виникло
після відвідин навчального семінару під назвою «Толерантність», покликаного, за словами
організаторів, «роз’яснити людям про толерантне ставлення до
різних верств населення». Проводився він Чернівецькою обласною громадською організацією
«Люди Буковини» за підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
Як пояснив координатор
проекту Іван Мафейчук, у
рамках проекту «З мікросвіту в
макросвіт» навчальні семінари
на теми толератності проводяться для медичних працівників
міських поліклінік, для журналістів місцевих ЗМІ, для юристів,
урядових та неурядових громадських організацій, а також для
психологів:
– Та найбільший акцент під
час цих заходів ми ставимо на
толерантне ставлення до пред-

фотофакт

ставників ЛГБТ-спільноти.
Довідка:
ЛГБТ – це спільнота, до
якої входять геї, лесбійки, бісексуали та трансгендери. За
різними оцінками, у світі налічується від 5 до 10% представників, як їх ще називають, «сексуальних меншин».
І навіть розуміючи, що таке
толерантне поводження, важко
не відчути: таке акцентування
йде саме від нашої внутрішньої
неготовності до толерантності.
Усім переліченим в їхній повсякденній праці доводиться
спілкуватися з різними людьми.
І лізти в проблему «як ведмідь
на пасіку» означає наробити
ще більшої шкоди. Адже ми вже
«проходили» це з євреями, ромами, інвалідами тощо, коли
завдяки психологічній безпомічності таких агітаторів проблема
лише загострювалася. Хоча засади, здавалося б найпростіші,

як сформулювала їх Ніна КОПЕЛЬЧУК, голова правління Чернівецької обласної громадської
організації «Люди Буковини»:
– Треба чітко зрозуміти, що
гомосексуальні люди нічим не
відрізняються від гетеросексуальних людей. Не треба поособливому ставитися до них,
треба дати їм можливість жити
такими, якими вони є. Треба
зрозуміти, що гомосексуальність
– це не хвороба.
Так, розвиток толерантності є об’єктивною потребою
сучасного демократичного суспільства. І робити це варто не
кампанійно, а поступово й повсякденно. Адже неупереджене
й толерантне ставлення до ЛГБТ
та дотримання прав людини в
нашому суспільстві не виникнуть
ні самі по собі, ні через газетні
публікації.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

кам’яної солі в СНД (5 шахт з повним циклом переробки)…
Прогнозний обсяг надходжень
протягом 2012-2014 років до державного бюджету України коштів
від продажу та управління державним майном повинен скласти
40-60 млрд грн. Це при тому, що за
весь час незалежності від продажу
держвласності до Держскарбниці
надійшло лише 60 млрд грн. Зокрема, 2011 року, коли був проданий «Укртелеком», до бюджету
надійшло 11,5 млрд грн.
Може, час українцям припинити наглий грабунок? І чи не вистачить тим приватизованих укртелекомів та обленерго? Адже й дитина
знає, що без стратегічних галузей
держава існувати не може.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

У СІЗО відбувся
тенісний
турнір
У Чернівецькому слідчому ізоляторі відбувся турнір з настільного тенісу серед засуджених.
Змагання організували з метою
популяризації здорового способу
життя, повідомляє прес-служба
ОДА.
У турнірі взяли участь 16 засуджених. За результатами змагань
перше місце здобув Валерій Тіца,
друге місце – Андрій Андрійчук, а
третє – Василь Данилюк. Призерів
заохотили спортінвентарем та подяками. «Переваги настільного
тенісу в тому, що можна з користю
провести вільний час. Під час гри
вдосконалюється координація
рухів, покращуються уважність та
швидкість реакції. Окрім цього, це
дієвий засіб зміцнення здоров’я засуджених», – зазначає заступник
начальника установи з соціальновиховної та психологічної роботи
Чернівецького слідчого ізолятору
Микола Труфин.

Алярм! Відкритий люк ледь не проковтнув… журналіста!
Вулиця Б.Хмельницького
через ремонти схожа зараз на
справжнісіньке мінне поле. Так,
поспішаючи до редакції і захопившись розмовою з колегою, у
чорну діру ледь не провалився…
чернівецький журналіст нашої
газети! Озброївшись обуренням
та фотоапаратом, його колега
з’ясував, що на цій вулиці подібних ям не просто багато, а
навіть дуже.
– Ви думає, це щось дасть,
– безнадійно втрутився у його
фотографування місцевий городянин. – Ви би бачили, що тут
ввечері коїться! Дірка на дірці, а
ніхто нічого не робить. Вибори
ж скінчились…

Ігор КОНСТАНТИНЮК,
«Версії»

регіональні

колонка редактора
Є брехня,
велика брехня
та обіцянки на
майбутнє

або Про меморандум, бідність

та індекс людського
розвитку

Світле майбутнє вабить і обіцяє. Людство ж на
нього чекає, напевне, від самого народження. Десятки, сотні, тисячі років минули у цих сподіваннях. За
цей час з’явилися соціологія, статистика, різноманітні
рейтинги тощо.
Скажімо, за індексом людського розвитку Буковина серед 27 регіонів України посідає 2 місце після
Харкова. Дізналася про це кілька тижнів тому під час
публічного підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Програмою Розвитку ООН, Чернівецькою
облдержадміністрацією та Інститутом демографії та
соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної
академії наук України в рамках проекту «Прискорення
процесу цілей розвитку тисячоліття в Україні». Серед
інших, аж надто наукоподібних і вельми туманних
формулювань Меморандуму на кшталт «розвиток
місцевого потенціалу для аналізу і представлення
соціально-економічних даних для осіб, які приймають
рішення», згадувалося й про боротьбу з бідністю.
А тепер – увага. Спробуємо відповісти на запитання: а хто ж у нашій державі бідний?
Заглядати в рот до краян та на їхні столи не
будемо. Поговоримо натомість про їхнє право на лікування. Оскільки абсолютно здорових людей у нас
немає, біда може чатувати на будь-кого і будь-коли.
Так, буквально за 3 місяці згасла 53-річна квітуча
жінка, яку знали чимало журналістів. За цей час вона
побувала в Івано-Франківській та двічі у Київській
лікарнях. Слава Богу, що столичні медики, призначивши їй операцію, не наполягали на ній. Як ми
тепер розуміємо, було пізно. Та, попри це, її родичі й
друзі весь час збирали кошти – то на перебування в
реанімації, то в інших відділеннях або на поїздку до
спеціалістів за направленням.
Мені особисто стало вельми незатишно, якщо не
сказати – страшно через те, що людина, яка працювала
все своє життя, не заробила собі навіть на лікування.
Втім, додам, що установа, де працювала покійниця,
державна і має філії в усіх областях України. Тож
колезі допомагали коштами з усіх усюд. Але й цього
було замало.
Ще одна подібна історія закінчилася значно щасливіше. Після трьох операцій людина виборсалася з
лабет смерті. Хоч вона й працювала в медуніверситеті,
на її порятунок колеги теж зібрали солідну суму грошей. А ще відповідний внесок зробили родичі та друзі.
– Без сторонньої допомоги ми б не впоралися з
ситуацією, – сказав пізніше чоловік врятованої.
І це не дивно. Бо перед цим на лікарняне ліжко потрапив професор, який потім зізнався, що не вважав
себе бідною людиною. Та й на чорний день, так би
мовити, щось мав. Але 2 місяці перебування у лікарні
висмоктали з його запасів усе до крихти.
Тож ми, пересічні українці, багаті чи бідні? Як на
мене, то це питання риторичне. Бо більшість із нас,
яких «з натяжкою» можна назвати середнім класом,
перестають такими бути, коли потрапляють на лікарняне ліжко.
А що робити пенсіонеру, в якого ні державної
роботи, ні родичів, ні друзів із грошима? Скільки онкохворих відмовляються від хімії та опромінення, бо
не мають грошей!
Пригадую, як нинішнього літа прибігла з очима,
мов фари, наша комерційна директорка. В одній з
чернівецьких лікарень, куди вона навідалася з чоловіком на консультацію, побачила старого, що не просто
вмирав, а ще й мучився шалено при цьому. Та нікому
і не спало на думку відкачати у нього з живота воду,
бо родичів не мав і за його лікування ніхто не платив.
Людина конала… не по-людськи.
Загальний висновок невтішний. Багатою в Україні
є незначна купка людей, ім’я якій – олігархи. Решта
– хто як: більшість – незахищені злидарі, меншість –
круті менеджери, статки яких є великими, доки вони
смертельно не занедужали. Тож чи вправі ми говорити
про індекс людського розвитку? Хіба що про індекс
людського скону?.. Він загрожує більшості. У цьому я
переконалася нинішньої осені.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

У Калинки – новий герб і
новий директор
Замість зображення
копійки з назвою підприємства, у Калинівського ринку
з’явився логотип з архітектурними надбаннями Чернівців. За словами керівників
ринку, зміна логотипу – це
ознака того, що попередня
сторінка для «Калинки» перегорнута і розпочалася нова

епоха в його історії – без корупції і поборів.
Цими днями відбувся й
конкурс на заміщення посади генерального директора
Калинівського ринку. На ньому були присутні лише троє
претендентів – Іван Іліка,
Василь Максим’юк та Руслан
Сербинчук – і конкурсна комі-
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кримінал

У

сія. За рекомендацією комісії
контракт укладено з нинішнім виконувачем обов’язків
гендиректора Русланом Сербинчуком.

На Буковині на
Кондвироби
15% збільшилася виготовлятимуть на
популяція диких очах у замовників
тварин
Динаміка до збільшення спостерігається з 1996 року. У лісах області цьогоріч,
порівняно з минулим роком, на 15% збільшилася популяція диких тварин – до1,5
тис. кабанів, 5 тис. косуль і 660 оленів.

ДТП загинули двоє буковинців.На
автомобільній трасі «Житомир – Чернівці» поблизу села Динівці Новоселицького району автомобіль «Volkswagen
Golf» виїхав на зустрічну смугу, де
зіткнувся з автомобілем «Mersedes
Benz», яким керував 30-річний мешканець міста Бричани. Від отриманих
травм 30-річний водій «Фольксвагена»
і пасажирка, його дружина, мешканці
Динівців загинули. Отримала травми
й 51-річна пасажирка «Мерседеса».

Н

а кордоні затримали двох із 15
млн. рублів. На українсько-молдовському кордоні затримали двох
громадян Молдови, які намагалися незаконно провезти на територію України понад 15 млн. російських рублів,
повідомляє прес-служба Чернівецької
обласної митниці. Затримані визнали, що гроші належать їм. Нині провадиться справа про порушення митних
правил, а іноземну валюту, що складає
понад 8 млн. гривень, вилучено.

Ч
Це буде через півтора роки, коли в Чернівцях
запрацює нова п’ятиповерхова кондитерська
фабрика, площею у 3,5 тисячі кв. м. На фабриці
випускатимуть хлібобулочні вироби, багети,
печиво, торти, круасани, вафельні вироби, продукти для декорування тощо. Цікавим є те, що
продукція з’являтиметься «за склом», просто на
очах у покупців.

Скільки просять за «Чернівці»

або Не забудьте придбати попкорн і напої
Дивне щось коїться з кінотеатром «Чернівці». Його працівники
протестують проти його закриття. Вже колишній директор кінотеатру
Руслан Прокоп’єв і, можливо, майбутній – Василь Забродський
– спочатку переписуються електронною поштою, а опісля –
звинувачують один одного. До конфлікту активно підключаються
політики. Влада традиційно всіх заспокоює і монотонно твердить
завчені фрази про добробут і стабільність. Одне слово, під стінами
кінотеатру розгортається цікавий фільм, от тільки не зрозуміло –
драма це, бойовик чи фарс?!
– Це все брехня! Забродський просто маніпулює, хоче
налаштувати і колектив кінотеатру, і владу проти мене, –
обурюється Руслан Прокоп’єв
на звинувачення пана Забродського, що директор за
допомогу в тому, щоби підприємець став інвестором
комунального підприємства,
нібито просив у Забродського
10 тис. доларів. – Я відмовився «лягти» під закриття кінотеатру, тому контракт зі мною
не продовжили. Кінотеатр
не є збитковим. Ми повністю
платимо всі податки і збори.
Наш заклад за власні кошти – мільйон гривень –
придбав цифрове обладнання… Згідно з листом
міської ради від 19 жовтня, вони відтермінували
доставку обладнання. Тобто, машина, яка їхала
з обладнанням, розвернулася на півдорозі.
Таке втручання в роботу комунального підприємства – незаконне!
– Йдеться про те, що звільнений директор
намагається повернутися на посаду, – пояснює
Василь Забродський. – Чомусь придумав, що я
забираю кінотеатр. Я не забираю. Наскільки я
знаю, буде конкурс. Я братиму в ньому участь.
А хто виграє – то вже покаже час.
– Це не перша спроба захоплення кінотеатру
«Чернівці», – стурбовано згадує екс-мер міста
Микола Федорук. – Десь років три тому було вже

ернівецькі наркоділки організували «лабораторію». Троє
чернівчан, віком від 18 до 22 років, у одній з чернівецьких квартир виготовляли
наркотик амфетамін. Інгредієнти хлопці
замовляли через інтернет, готовий
продукт збували у розважальних і навчальних закладах міста. Один із членів
групи раніше вже сидів за подібне.

М

итники зупинили на кордоні
контрабандний автобус. Мешканець Хмельницька намагався ввезти в
Україну пасажирський автобус марки
«Неоплан» за фальшивими документами, та його зупинили. На пункті
пропуску «Порубне». Як повідомляє
прес-служба митниці, при проходженні
митного контролю чоловік заявив, що
ввозить автобус для однієї з українських
фірм. У документах, поданих до митного
оформлення, продавцем автобуса зазначалася польська фірма, а отримувачем – фірма зі Старокостянтинова. Митники виявили, що документи підроблені.
Автобус вартістю понад 51 тис. грн.
вилучено. Справу передано до суду.

В

икладачку судитимуть за хабар.
Прокуратура Чернівецької області завершила досудове слідство у кримінальній справі начальниці навчального відділу одного з чернівецьких вузів. Жінку
звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 – одержання хабара, розміром 4 тис. грн. від чернівчанки
за поновлення її на навчання на четвертому курсі юридичного факультету. Наразі кримінальну справу направлено до
Шевченківського районного суду міста.

П

ід час ДТП на Хотинщині загинула жінка. Це сталося в урочищі «Чотири корчми». Обганяючи
автівку, що рухалася по смузі, водій
зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії загинула 67-річна жінка.

таке. Але ми не дали це зробити тому пану. Тому
він зараз дуже поспішає, бо час його минає.
– Підприємство працює. Я не бачу жодних
проблем у цьому, – невинно повторює і розводить руками секретар міськради Віталій
Михайлішин.
І наостанок… Осторонь конфлікту не залишився і депутат обласної ради Віталій Ткачук.
Мабуть, готується до виборів мера…
– Є речі, які не мають ціни – це мистецтво!
Я сподіваюсь, що депутати міської ради не допустять прийняття такого ганебного рішення
у стінах Ратуші! Не дамо знищити останній
народний кінотеатр! Нам тут жити! – рве на
собі останню депутатську сорочку співочий
депутат.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Н

а Буковині «гастролери» з
Львівщини вкрали трактор. Наприкінці жовтня 39-річний житель села
Керстенці звернувся до Хотинського
райвідділу міліції із заявою, що з його
складського приміщення був викрадений трактор, зварювальний апарат,
24 рулони металевої сітки та інше
майно на загальну суму 60 тис. грн.,
повідомляє прес-служба УМВС України
в Чернівецькій області. Аж у Рівному правоохоронці затримали п’ятьох
жителів Львівської області, віком від 26
до 35 років. Як з’ясувалося, «гастролери» спеціалізувалися на викраденні
сільськогосподарської техніки майже
в усіх областях Західної України.
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Ротарійці
навчалися у
Чернівцях
Триденний навчальний семінар з діяльності Міждержавних
комітетів дистрикту 2230, який
об’єднує ротарійців трьох держав
– України, Польші та Білорусі, відбувся на Буковині.
– Останнім часом значення
Міждержавних комітетів (МДК)
зросло та набрало нового звучання, – наголосив Національний
координатор МДК львів’янин
Павло Кашкадамов. – Абстрактні декларації дружби та
взаєморозуміння між народами
вже не на часі, потрібні зв’язки
між конкретними людьми, реальна «народна дипломатія».
А таких проектів ротарійцям
не бракує. Традиційними, приміром, стали навчальні обміни
між польською та українською
молоддю. Привертають увагу
польсько-німецькі молодіжні
парусні регати. До речі, Юрій
Тітовець з ротарійського клубу
«Львів-центр» працює над створенням МДК з Кіпром, про що він
і доповів. Як зауважив п. Юрій,
українці мають на острові чимало
нерухомості.
Саша Ніколіч, який очолює
МДК «Румунія-Україна», розповів про сплав на плотах Тисою за
проектом «Річка, що об’єднує»,
в якому брали участь художники
5-ти країн. Після пленеру вони
виставили на продаж свої картини, гроші від яких спрямували на
очищення питної води для дитячих
будинків країн – учасниць сплаву.
Саша Ніколіч запропонував також
обмін книжками для дітей України
та Румунії.
Головна мета МДК, за словами
губернатора дистрикту 2230 Лєслава Моравскі, який брав участь у
роботі семінару, є не тільки культурний обмін, а й обговорення
поглядів різних народів на одні і ті
ж події та вироблення узгоджених
позицій стосовно болючих сторінок спільної історії. А ще – пошук
моментів, що об’єднують різні
народи, на противагу роздмуханим фактам, які призводять до
ворожнечі.

Вл. інф.

Версі ї

погляд політолога
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ПЕРЕМОГА

Соціологи захищають «честь
мундиру»
Чому пересічні громадяни перестали
сприймати соціологічну катавасію всерйоз?
Про це на засіданні прес-клубу говорили
співробітники кафедри соціології ЧНУ, які
протягом виборчої кампанії відслідковували
електоральні настрої чернівчан на замовлення
ГО «Знання».
На захист своєї професійності соціологи висувають
аргументи, що це, мовляв, недобросовісні «піарщики» прикривалися іменами науковців,
і навіть не знаючи їх, «очорнили» репутацію багатьох.
Дослідження, які проводила університетська кафедра
соціології під час передвиборної кампанії, мали свої труднощі, адже не було можливості
порівнювати набуті ними дані
з роботою колег. Не можна
ж серйозно ставитися до таких досліджень, де навіть не
зазначено, хто організував і
проводив опитування. Було

09584

достатньо випадків, коли з
анкетами по оселях ходили
невідомо від кого, причому
організаторів не знали й самі
збирачі анкет. Їм за це просто
платили. Публікувалися такі
дослідження анонімно, без
дотримання законодавчих
норм про те, як збираються і
подаються соціологічні дані.
Але це на совісті конкретних
виборних штабів.
За словами професора
Віталія ДОКАША, завідувача кафедри соціології ЧНУ,
саме люди, які працювали на
виборах непрофесійно, й створили погану репутацію усій

сфері.
– Але ми своїми показниками доводимо, що соціологія –
це не прикладна арифметика,
де можна додавати, віднімати
або робити будь-які графіки. Це конкретна наука, що
дає конкретні дані про життя
суспільства, на яких можна
робити певні прогнози, – наголосив він.
Ти ба! А завжди вважалося, що немає точнішої науки,
як математика (арифметика –
одна з її дисциплін), і що вона,
математика, здатна описати
будь-які природні чи соціальні
процеси. Не кажучи вже про
те, що соціологічні прогнози
все-таки робляться не з Божого натхнення, і не за системою
«підлога-стеля-палець», а на
підставі соціологічних чинників у чисельному вираженні. І
маніпулювання в прогнозах також відбувається саме з числами, які завищують, занижують,
підтасовують.

Вл. інф.

Не видно ейфорії у Партії регіонів. Так, вона перемогла, набравши на кілька відсотків більше,
ніж об’єднана опозиція. Проте за
ПР проголосувала лише третина
виборців, а це серйозний симптом
зміни суспільних настроїв. Рядові громадяни розчаровані
результатами «реформ» і готові віддати свої симпатії іншим
політичним силам. Навіть дуже радикальним, які вдаються
до нищівної критики правлячого режиму. Інша річ, наскільки та критика відповідає справжнім планам радикалів:
їхню щирість засвідчить лише політична практика. Але
довіру частини виборців вони отримали, тож мусять її виправдовувати.
Партія регіонів розраховувала на інший результат. Перед
виборами її представники не приховували, що найбажанішим для них було досягнення конституційної більшості в
парламенті. Нагадаємо – це 300 депутатських голосів, яких
вистачить на зміну Конституції. Не секрет, що головними виборами в Україні є не парламентські, а президентські. А 2015
року нині чинному президенту досить складно буде взяти
більшість голосів зневіреного і розчарованого електорату.
Ідеальним «партнером» у другому турі для нього був би Олег
Тягнибок: Схід і Південь України масово голосувати за «Свободу» не схильні, а саме там проживає більшість українських
виборців. Політтехнологи влади реалізують свої віддалені
плани, але й вони розуміють: можливі непередбачувані
обставини, які здатні докорінно зламати будь-які вигадані
схеми. Тому найбільш надійними виборами президента були
би проведені у «ручному» парламенті – а для цього треба
міняти Конституцію.
Що ж, цілком слухняної Верховної Ради отримати планувальникам з Банкової не вдалося. Тому перемога Партії регіонів виглядає швидше пірровою. У своєму базовому регіоні, на
Донеччині вона втратила, порівняно з минулими виборами, аж
третину голосів. Відтак її партійні пропагандисти відволікають
увагу громадськості іншими цифрами: на скільки відсотків
підтримка ПР зросла, скажімо, на Львівщині. Але компенсувати великі втрати такими сумнівними надбаннями неможливо.
Невдовзі почнеться вербування «тушок», проте потенційні перебіжчики можуть уявити свою подальшу долю,
проаналізувавши ганебний фінал своїх попередників. Більшість з них безславно закінчила свою політичну кар’єру.
До речі, не потрапили до Верховної Ради не лише «тушки», які спробували щастя у мажоритарних округах. За бортом парламенту опинився і скандально відомий публіцист
Олесь Бузина, що старанно паплюжив українські історичні
міфи. Розібралися виборці у мотивах такої поведінки і не
довірили «борцеві з вурдалаком Шевченком» представляти свої інтереси у вищому законодавчому органі країни.
Правляча партія так і не отримала ще одного штика, який
знадобився б їй у майбутніх парламентських боях.
Новий склад Верховної Ради обіцяє бути бойовим. Тим
більше, що вже починається підготовка до президентської
кампанії 2015 року. Сумувати виборцям парламентарі в
жодному разі не дадуть. Ще до початку роботи нового складу Верховної Ради опозиційні депутати навіть погрожують
скласти мандати, чим паралізують діяльність законодавчого органу. А що буде далі?

Ігор БУРКУТ

Мережевий маркетинг куплених виборів
Нинішні вибори в Чернівецькій області були
найбруднішими, – стверджують в обласному осередку
«УДАР Віталія Кличка».
– Купівля голосів стала настільки
звичною практикою, що підкуп виборців перетворився на мережевий
маркетинг, де були свої десятники
і сотники, – зауважив Олександр
Шкурідін, заступник голови
Чернівецької обласної організації партії. Правопорушень ударівці
зафіксували чимало. Адже, окрім
офіційних спостерігачів, від партії
«УДАР» під час виборів працювали
мобільні групи, які на виклик оперативно виїжджали до проблемних
виборчих дільниць.
Тому Удар Віталія Кличка» закликає Центральну виборчу комісію
не оголошувати сфальсифіковані

результати виборів, а міжнародні
інституції та уряди демократичних
країн – не визнавати вибори в Україні
демократичними, застосувати санкції
до осіб, які здійснювали і покривали
правопорушення.
Зокрема, ударівці повідомили, що
спільно зі Свободою та ОО «Батьківщина» розглядатимуть можливість
ухвалення рішення «обнулити» списки партій та мажоритарників, домагаючись таким чином парламентських
перевиборів. Вони виступатимуть
також за прийняття нового закону
про вибори на пропорційній системі з
відкритими списками.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«Голова Чернівецької облпарторганізації Роман Ванзуряк мобілізував активістів-ударівців на пікет до
Києва відстоювати правдиві результати виборів», – повідомив заступник голови Олександр Шкурідін
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Монстри на канікулах»: 12.40; 17.00; «Координати Скайфолл 007»: 10.00, 14.25, 18.50,
21.20.
Малий зал: «Остання казка Рити»: 15.40, 19.30; «Україно, гудбай»: 21.20; Фестиваль «Інше кіно»:
13.30; 17.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Координати Скайфолл 007»: 10.00, 17.30, 22.00; «Ральф Руйнівник» 3D: 12.30, 15.50; 20.10; «Готель
Трансильванія» 3D: 14.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Координати Скайфолл 007»: 12.00, 14.40, 19.00, 21.40; «Паранормальне явище 4»: 17:20.
Малий зал: «Як по маслу»: 10.40; 12.20; 17.40; 19.20; 21.00; «Астериск і Обеліск в Британії»: 14.00, 15.50.
ПАБ «PUBLIK»
8 листопада: «Port Mone» (Білорусія) у рамках АРТПОЛЕ November Party, фінал фотоконкурсу та фотовиставка.
9 листопада: День українського гумору з гуртом «Оратанія», м. Львів.
10 листопада: «Mysterya», м. Київ.
11 листопада: «The Groove Company», м. Чернівці.
12 листопада: Микола Осадчий, м. Миколаїв.
13 листопада: «Гвавт», м. Чернівці.
14 листопада: «WE ARE», м. Харків.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Жанр: мультфільм, комедія.
Режисер: Геннадій Тартаковський.
Бюджет: $ 85 000 000.
Тривалість: 91 хвилина.

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,12.00,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.50,12.20,13.05,14.30,15.30
Погода.
0 9 . 5 5 Д и т я ч и й ф е с т и ва л ь
«Змiнимо свiт на краще».
10.45 Д/ф «Змiнимо свiт на
краще».
11.10 Шеф-кухар країни.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.15 Мiжнародний фестиваль
«Щасливi долонi 2012».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Осiннiй жарт з Г. Ветровим.
16.00 Т/с «Клеймо».
16.45 Т/с «Агент особливого
призначення».
18.45 Агро-News.
19.15 Жарт з С. Єщенком.
20.10 Осiннiй жарт з С. Альтовим.
20.35 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Смiшний та ще смiшнiший.
22.05 Гуморобачення.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с «Днi лева».
04.25 Книга.ua.
04.50 Д/с «Середземномор`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.15
«ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 «Шiсть кадрiв».
1 0 . 2 5 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,04.10 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45,03.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Мати й мачуха».
00.30 Х/ф «Iсторiя Асi Клячiної,
як а к охала, та не вийшла
замiж». (2).
02.25 Комедiя «Борат». (3).
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.45 Х/ф «Карнавальна нiч».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.30 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Вечiрнiй квартал».
11.15,12.30,21.00 Т/с «Одесамама».
15.30 «Право на зустрiч».
16.30 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50 «Подробицi. Неформат».
23.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11». (2).

ICTV

05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,01.45,03.40 Погода.
05.45 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.45
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумки дня.
22.45,03.45 Свобода слова.
01.50 Т/с «Кiстки 5».
02.30 ПроЦiкаве.
03.15 Факти.

Виставка живопису Н. Барановської.
Виставка живопису О. Гармидера.
Виставка творчих робіт гуртка «Юний дизайнер» (керівник – А. Руснак, «Юність Буковини»).
«Ігри снів». Виставка арт-студії «Музеум» (відкриття 15 листопада о 16.00).
«Письменники Буковини». Виставка із фондів ЧХМ (до Дня української писемності та мови).
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
10 листопада, 18.30: «Солодка Даруся».
11 листопада, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою»; 18.30: «Мандрівні зорі, або Життя - театр».
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
11 листопада, 12.00: «Козенята та Сірий Вовк».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
11 листопада: Академічний камерний оркестр «Арката» Вінницької облфілармонії.
12 листопада: Лауреати Міжнародних конкурсів, солісти Чернівецької обласної філармонії.
13 листопада: Вечір фортепіанної музики (соліст – Олег Рудницький, соліст Львівської обласної філармонії).
14 листопада: Академічний камерний хор «Чернівці» Чернівецької обласної філармонії.

12 листопада
5 канал

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,0
2.35,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 0 « Тр а н с м i с i я новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10,
12.30,13.10,14.10,16.10,17.20,
17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00,
5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».

12.00 «Хай говорять. Давай
одружимося по-циганськи».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
22.00 Х/ф «Подвiйний форсаж».
(2).
00.10 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». (2).
02.00 Х/ф «Мiзки набакир». (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 17.32 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Дні, що змінили
світ»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Коннект»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Авіа»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.30 «Світ тварин»
07.40, 09.50, 15.20, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.50, 08.55 , 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10
«Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

понеділок
понеділок
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00 Х/ф «Теорія Хаосу» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
11.50,17.05 Маша та моделi 2.
12.50,21.15 Вiталька.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.05,01.50 Одна за всiх.
15.40,20.50 Дайош молодьож!
16.15,02.40 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
18.50,00.55 БарДак.
19.15 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої» (2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
03.05 До свiтанку.

НТН

06.05 Х/ф «Бiлий вибух».
07.30 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Жертви
амура.
09.00 «Матiнка Алiпiя».
09.55 «Сирiя: вiйна та вiра».
10.45 Т/с «УГРО 4».
14.45 Т/с «Каменська 6».
18.30 «Правда життя». Випадкова жертва.
19.00,23.45,01.55,04.00
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
00.15 Х/ф «Перетворення». (3).
02.25 Т/с «Убивство на
сiмейному вечорi». (2).
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».

СТБ

05.10 «Чужi помилки. Сирiтська
доля».
05.50,16.00 «Усе буде добре!»
07.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.00 Х/ф «Ворошиловський
стрiлець».
11.05 Х/ф «П`ять рокiв i один
день».
13.10 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
00.20 Т/с «Комiсар Рекс».
01.20 «Вiкна-спорт».
01.30,03.25 Х/ф «Зимова вишня».
03.20 «Краще на ТБ».
04.15 Нiчний ефiр.

Новий канал

05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с
«Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Барбоскiни».
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15,04.05 Богдан Хмельницький.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Життя в обiймах кольорiв.
05.05 Соломон i Годеле.

К1

06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.40,12.35 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.35 Х/ф «Мiй пес Скiп».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Красунчик Алфi». (3).
01.50 Х/ф «Вiкi Крiстiна Барселона». (2).
03.20 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.15 Х/ф «Солдати».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
15.50 Т/с «Клеймо».
16.40 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
19.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.50 Жарт з С. Альтовим, гуртом
«Екс-ББ».
20.50 Свiт спорту.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Днi лева».
04.20 Д/с «Середземномор`я».
05.35 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».

07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,04.10 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50 «Українськi сенсацiї».
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
01.10 Мелодрама «Мати й мачуха».
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

06.00 М/ф.
06.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 «До суду».
12.30 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.50 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка
Япончика».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.05 «Спорт у Подробицях».
20.50,03.10 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Одеса-мама».
23.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11». (2).
01.05 Х/ф «М атеринський
iнстинкт». (2).
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.25 Д/ф «Зграя».

ICTV

05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10,22.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.20,13.10,19.05 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00 Спецпроект до Всесвiтнього
Дня боротьби з дiабетом.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Українська пiсня.
13.20 Х/ф «Слово для захисту».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево.
15.50 Т/с «Клеймо», 8 с.
16.40 Т/с «Iз життя капiтана Черняєва».
19.10 Концерт К. Новикової.
20.50 Мегалот.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Зiрки гумору. В. Моїсеєнко,
В. Данилець, брати Пономаренки.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Днi лева».
04.15 Д/с «Середземномор`я».
05.35 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

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

10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,02.55 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Джентльменський набiр».
22.05 «Територiя обману».
23.10,02.05 «Грошi».
00.25,03.35 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
(2).
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,17.
45 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.30 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 «До суду».
12.30,04.35 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.50 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка
Япончика».
17.55 Футбол. Збiрна Болгарiї збiрна України.
20.00 «Подробицi».
20.50,03.35 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Одеса-мама».
23.05 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
01.05 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.30 Х/ф «Вiд серця до серця».
(2).
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.50 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10,22.30 Т/с «Прокурорська

13 листопада
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

5 канал

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55 14.00 15.55 16.55
17.25 22.00 0.00 4.00Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати
боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».

12.00 «Хай говорять. За межею
любовi».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,03.35 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2». (2).
01.45 Х/ф «Подвiйний форсаж».
(2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Коннект»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

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

14 листопада
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

5 канал

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,04.
00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».

16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Найгарніші острови
світу»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Список контактів» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.15 Богiня шопiнгу.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50,21.15 Вiталька.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
15.05,01.50 Одна за всiх.
15.40,20.50 Дайош молодьож!
16.15,02.40 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої»(2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,02.15 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
03.05 До свiтанку.

НТН

05.40 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
06.45 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Хронiка затемнення». (3).
02.25 Т/с «Убивство на сiмейному
вечорi». (2).
03.55 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.35 «Чужi помилки. Де мої
дiти?»
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «Куб 3».
11.40 Х/ф «Дружина за контр-

актом».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-матерi».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Зимова вишня».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Барбоскiни».
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Весiлля буде по-моєму!
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.20 Зона ночi.
03.15 Богдан Хмельницький.
04.25 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
04.35,05.10 Зона ночi. Культура.
04.40 Тася.
04.50 Сон Алiни Костомарової.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
10.10 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.05 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.30 «Нiчне життя».
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11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Швидка
безпораднiсть».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2». (2).
01.50 Х/ф «Щось». (3).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д\фільм «Гладіатори
в природі»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Дорогами України»
12.20 «Слово про колегу»
13.20 «Телелітопис краю»
13.52, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Коннект»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

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

16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Найгарніші острови
світу»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Для неї» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.15 Богiня шопiнгу.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50,21.15 Вiталька.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
15.05,01.50 Одна за всiх.
15.40,20.50 Дайош молодьож!
16.15,02.40 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої»(2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,02.15 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
03.05 До свiтанку.

НТН

05.25 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
06.35 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник
3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Патруль вимiрiв». (2).
02.25 Т/с «Убивство на сiмейному
вечорi». (2).
04.00 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ

05.15 «Чужi помилки. З мене досить!»
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 «Фермер шукає дружину 2».
10.55 Х/ф «Кордон. Тайговий ро-

ман».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
01.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.40 Т/с «Комiсар Рекс».
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Зимова вишня».
04.25 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Барбоскiни».
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Одна нiч любовi».
02.45 Т/с «Останнiй акорд».
03.30 Зона ночi.
03.35 Зiрка Вавiлова.
04.20,05.05 Зона ночi. Культура.
04.25 Микола Лисенко.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 «Орел i Решка».
10.10 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.05 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Нiчне життя».
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Власнику – доходи, людям – зашморг?

або Чому Обленерго боїться розрахункових книжок і нав’язує новий, незаконний Договір
Від моменту приватизації Обленерго, в його
стосунках зі споживачами весь час відбуваються зміни,
ініційовані енергетиками. Причина зрозуміла: власник
хоче мати максимум зиску. Тож під шапкою «оптимізації
виробництва» вводить нові, зручні для себе, правила. Та
чи законні вони?
З менеджерами –
все о’кей: головне
не плутати кишені

Власники «Чернівціобленерго»
вміють рахувати гроші. Високопрофесійні менеджери володіють усіма
тонкощами підвищення доходів. Недарма ж, придбавши на аукціоні з двома
учасниками «за копійки» – лише за 70
мільйонів гривень – компанію, вони вже
отримали у першому півріччі цього року
26,1 млн. грн. чистого прибутку. Тож за
який час «відіб’ється» сума купівлі, підрахує й першокласник.
Але й треба визнати: коли Обленерго було державною компанією, електрику – безкоштовно! – користали всі кому
не ліньки: крали, панове, крали.
Приватний власник дав нахабам
по руках і не дозволяє залізати до його
кишені. Натомість, сам не проти скористатися кишенею споживача.

Бажаєш поміняти
постачальника?
Бажай далі!

Про численні порушення в розрахунках «Чернівціобленерго» зі споживачами та боротьбу з ними рядового
чернівчанина-пенсіонера Геннадія Гекова газета вже писала (див. «Версії»
№34). Ця людина має не тільки гостре
чуття будь-якої неправди, а й снагу до
безупинної боротьби з нею. Додамо ще
прекрасне володіння законодавчою
базою. Тож просто відмахнутися від Гекова нікому не вдається. Не належить
він і до тих, хто просто «качає права».
Своє обурення з будь-якого приводу
він укладає в рамки законів – здебільшого, не таких уже й поганих, до того
ж чинних сьогодні.
Діяльність компаній, що виробляють електроенергію, та користування споживачів нею регулюються
Законами України «Про ЖКГ», «Про
електроенергетику», Правилами
користування електричною енергією
для населення (ПКЕЕН), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів і
НКРЕ від 26.07.1999 року, № 1357, зі
змінами та доповненнями від 2011 року
(далі – Правила).
Найбільш блюзнірська норма в
цих Правилах – та, що споживач має
право на вибір електропостачальника
(п.41 Правил). Чому блюзнірська? А
тому, що упорядники цього документу
добре знали, що обирати нема з кого:
електроенергетичний ринок в Україні є
монопольним. Інакше не буде, бо тим,
хто виробляє електроенергію і торгує
нею, так вигідніше!

Про що розповіла
платіжка простому
пенсіонеру

Відносини постачальника й споживача оформлюються Типовим договором. У його 22-му пункті зазначено, що
оплата за спожиту електрику «може
здійснюватися: за розрахунковими
книжками, за платіжними документами, які виписуються і надсилаються
постачальником, та за карткою попередньої оплати».

Десятками років використовувалася перша із зазначених форм
розрахунків: споживач дивився на
цифри у віконечку лічильника, вираховував різницю та за належним
тарифом – суму до сплати. Отриманий
за сплату чек підклеювався до розрахункової книжки. Це забезпечувало
можливість перевірити правильність
сплати й довести свою правоту, якщо
виникали непорозуміння. Зміна ж
форми розрахунку вимагає письмової
двосторонньої домовленості.
Тепер, шановний читачу, увага!
Типовий договір укладається на три
роки, по закінченню яких, якщо постачальник або споживач не внесли
до нього змін, документ автоматично
пролонгується. Все решта, як сказано
в Святому Письмі – від лукавого, тобто
незаконне!
І зміна договору в односторонньому порядку є незаконною – це
правило чинне в усьому світі, інакше
в бізнесових стосунках панував би
цілковитий хаос.

ков за електроенергію, спожиту ним,
платить регулярно (по книжці!). Так
само регулярно й ретельно аналізує
надіслані рахунки, щоразу знаходячи
в них дуже багато «але» – з точки зору
як законодавства, так і елементарної
математики.
Почнімо з регулярності платежів.
Правилами визначено, що розрахунковим періодом для оплати за спожиту
електроенергію є календарний місяць.
Тобто від 1-го до 1-го. А сплатити
можна протягом 10 днів наступного
за оплачуваним місяця (п.п.20,27
Правил). Та зауважте: в жодному
пункті прийому оплати Обленерго на
наочних стендах про п.27 Правил не
згадується!
Аналізуємо далі. Пункт 21 Правил
визначає, що знімання показань приладів обліку здійснюється споживачем
щомісяця. Електропостачальник має
право лише контролювати правильність знімання показань приладів і
нарахування оплати споживачами в
розрахунковій книжці.
Та відтепер споживач залежить
не від власного лічильника, а від того,
коли до нього прийде контролер,
аби зняти покази лічильника. Дива

Безкоштовні
розрахункові книжки
стали коштовними

Наш енергетичний – і доволі енергійний – монополіст в односторонньому порядку й тотально змінив форму
нарахування та оплати своїх послуг,
адже змінити тарифи йому не під силу
– це прерогатива Національної комісії з
регулювання енергетики (НКРЕ).
Керівництво Обленерго не переймається відповідністю законодавству,
бо знає: подітися нам, споживачам,
нікуди. Поскрипимо – й здамося! Підемо,
так би мовити, «назустріч труднощам»
електропостачальника. А труднощів,
виявляється, чимало! Серед іншого,
монополіст виправдовується різними
типами розрахунків:
1) різні тарифи залежно від рівня
споживання;
2) різні рівні пільг – 25%, 50%, 75%;
3) різні тарифи для зональних лічильників.
Хоча усім зрозуміло, що усі ці аргументи – замилювання очей. Бо кожний
споживач чудово знає, який тариф він
повинен використовувати – і контролювати слід лише правильність їхнього застосування та підрахунок
суми, бо, як побачимо далі, працівники
«Обленерго» самотужки впоратися з
нарахуваннями не здатні. А розрахункові книжки, які незаконно перестали
надавати споживачам постачальники,
бо їх, мовляв, немає, будь-хто може
придбати просто в магазині за 2,75 грн.
Оскільки Обленерго має 332 тисячі
споживачів, то «навар» енергетиків
на книжках за останні 2 роки складе
щонайменше 700 тис. грн.

Маніпуляції з
незаконними
папірцями

Що робить пересічний споживач,
коли отримує платіжний документ за
електроенергію? Оплачує та знову ж
таки кладе на зберігання.
Зауважимо одразу: Геннадій Ге-

починаються саме з цього. Бо контролери, посилаючись на «відсутність
споживачів удома», знімають покази,
не дотримуючись не лише періоду в
місяць, але й просто здорового глузду.
Хоча у п. Гекова лічильник розташований за межами помешкання, але й
до нього контролер приходить так само
нерегулярно! Тож рахунки надходять
то за 10 днів, а то за 1,5 місяця. Так,
мабуть, зручніше заплутувати споживача. Приміром, пан Геннадій виявив у
рахунках розриви в датах, а значить, і
пропуски в оплаті! Коли він звернувся
з цим до бухгалтерії Обленерго, його
«заспокоїли», що плата, мовляв, нараховується «в середньому» (!? ) і вже
там усе враховується. Та задурити Гекова підрахунками – справа марна: випускник фізфаку МДУ ім. Ломоносова.
Та навіть нетехнар побачить маніпуляції, що відбуваються з платіжками.
Якщо Ви, споживачу, знаєте, що до 150
кВТ ви оплачуєте за тарифом 28 коп.,
а вже далі – по 36 коп., то отримавши
рахунок, скажімо, на 181 кВт, ви сподіваєтеся, що заплатити повинні 150х28
коп. і 31х36 коп. Але ж ні! У рахунку
на таку кількість кіловат Геннадію
Гекову «запропонували» заплатити
по 28 коп. за 101 кВТ і по 36 коп. – ще
за 80 кВт. Більше того, навіть коли у
платіжці стояло 127 кВт, заплатити
за все по 28 коп. теж не вдалося, бо
сума була так само довільно поділена
на два тарифи. Усі платіжки п. Геков,

звичайно, зберігає.
Бухгалтерія «Обленерго», приперта до стінки пенсіонером, таку картину пояснила «збоєм комп’ютера».
Зручний цап-відбувайло! Та коли
збої такі часті, що їх знаходиш чи не в
кожній платіжці, може, треба міняти не
комп’ютер? Але річ у тім, що так звані
«збої» вигідні компанії.

А захищати людей
нікому?!.

Пан Геков неодноразово закликав
Олексія Шекету, нинішнього Голову
правління ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», та його заступників провести прес-конференцію із зазначених
питань і пояснити все людям, якщо
ті щось неправильно розуміють. Але
саме публічності керівники Публічного
акціонерного товариства (так розшифровуються літери ПАК у назві компанії)
уникають.
Тут мала би сказати вагоме слово
регіональна влада. Та чиновники
об’єктивно стоять на боці енергомонополістів, а не споживачів.
– Я зібрав достатньо фактів, які доводять неприховане бажання окремих
представників буковинської влади
«зам’яти» проблему з Обленерго, але
і те, що конкретні чиновники – я не
боюся назвати їхні прізвища (керівник
ТП НКРЕ в Чернівецькій області А. С.
Маляр і начальник управління інфраструктури та туризму ОДА Д.Д. Павел)
пішли навіть на змову з монополістом,
– стверджує п. Геков. – Бо чим іще пояснити, що відповіді, отримані мною
з ОДА та сектору НКРЕ, слово в слово
повторюють ту, що надіслало мені Обленерго?
Та особливо прикре інше: аби допомогти ошукати споживача, чиновники пішли на службовий злочин. Факти
на поверхні. Скажімо, чернівецький
варіант Договору містить у п.10 «Права та обов’язки споживача» цікавий
5-ий абзац, якого загалом не існує в
Правилах: у ньому наші енергетики
щосезону вимагають від споживача
письмових звітів про наявні пільги й
субсидії, підтверджені документами.
Якщо у нас на Буковині третина населення має пільги і субсидії, то уявляєте, які черги очікують на людей?
Та на цьому витівки не закінчуються.
Службову підробку зустрічаємо і в
п.17 глави «Умови та порядок оплати»
місцевого Договору, який доповнили
реченням, відсутнім у Правилах і в
Типовому договорі. А говориться там
про те, що «платіжний документ надає
Споживачу Електропостачальник».
Ці кілька слів узаконюють горезвісні
«платіжки» і зводять нанівець чинний
договір.
– Як бачимо, задля вигоди й прибутку, керівництво Обленерго разом з
п. Маляром цілком свідомо перекручують положення п.п.16, 22 законно прийнятого документу, а також п.п.1,1.2
постанови НКРЕ про Правила користування електроенергією (поширення
дії договору, розрахунковий період) і
навіть Закону України «Про податок на
додану вартість» (податковий період).
Хіба це не службовий злочин? На жаль,
монополістів підтримали в цьому і
чиновники, які сидять у державних кабінетах, – наголошує Геннадій Геков.

…А кіт ковбаску
уминає, неначе
не про нього річ

– Тим часом комерційний директор ПАТ п. Ахромкін, ґрунтуючись на
незаконних документах, погоджених

А. Маляром, і далі дає вказівки начальнику абонентного відділу п. Рошко
надсилати споживачам платіжки від
електропостачальника, – обурюється
борець за правду. – Але й це ще не все.
Вже кілька місяців контролери та інші
технічні робітники абонентного відділу
Чернівецького РЕМ методом «батога й
пряника» – шантажуючи людей відключенням електрики або ж обіцяючи
встановити безкоштовно і без черги
новий лічильник – змушують споживачів переукладати чинний договір на
новий, який зобов’язує людей сплачувати за спожиту електрику саме за
платіжкою (п.12). Проте новий договір
теж є незаконним. Чому? Бо вносити
зміни й доповнення до договорів не є
прерогативою ні енергопостачальників, ні представників місцевого НКРЕ.
Тому, на моє глибоке переконання,
погодження договору п. Маляром є
службовим злочином! – наголошує
Геннадій Геков.
Завдяки Закону «Про доступ до
публічної інформації», п. Геков отримав копії документів зі службового
листування між Обленерго, Павелом
та Маляром. Вони й викривають як
службову недбалість, так і службове
підроблення названими чиновниками.
А як інакше можна назвати, приміром,
такий «хід конем» п. Маляра, коли він
у відповіді Геннадію Гекову на підтвердження своїх слів посилається на
закони, які насправді звучать зовсім
по-іншому?
Редакція сподівається, що з цим є
кому розібратися. Маємо доволі контрольних органів. Утім, п.Геков звертався й до них. Скажімо, у першій відповіді
Держспоживінспекції на його запит ця
установа спочатку виправдовувала
енергетиків. І лише після того, як
Геков передав їхнє письмове рішення
про підсумки перевірки Обленерго
до обласної прокуратури і ледь не на
пальцях розтлумачив, що до чого, вже
у наступній відповіді зазначено: платіжки мають лише інформативний характер і не є розрахунковими документами! Отже, споживач не зобов’язаний
сплачувати за ними. А ще, за чинним
законодавством, ця інформація про
– даруйте тавтологію – виключну
інформативність платіжок повинна
бути відображена в кожній з них! Крім
того, надсилати платіжні папірці споживачам енергетики зобов’язані після
оприлюднення свого рішення в ЗМІ,
на інформаційних стендах і на своєму сайті. Та аж ніяк не скасовувати
розрахункові книжки, а, як раніше,
безкоштовно надавати їх споживачам
– читайте п.п.40, 41, 46 Правил!
І, насамкінець, ще одне, доволі
пікантне, запитання: чому територіальне представництво державного
органу, яким є ТП НКРЕ, стоїть на боці
приватної структури, а не громадян?

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Лариса ХОМИЧ, «Версії»
P.S.: Із притаманним журналістам скепсисом передбачаємо, що
найближчим результатом нашого
розслідування буде якнайшвидше
приведення норм Законів і Правил у
відповідність до потреб олігархів.
Однак крапку на цій історії не ставимо. Вчора на засіданні постійної
комісії облради з питань будівництва,
архітектури, транспорту, зв’язку, ЖКГ
та надзвичайних ситуацій відбулася
дуже серйозна розмова з керівництвом
Обленерго. Та про це – у наступному
числі «Версій».
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Чому королева шлягеру раптом поміняла буковинця
Олега Харитонова на латиша Раймонда Паулса та
стала режисером масових свят і шоу-програм? Коли
очікується її диск з Лаймою Вайкуле та що полюбляє
готувати на кухні лавреатка числених фестивалів і
конкурсів на кшталт «Шлягер року» та «Пісня року»?
Чому саме 14 вересня на Борщагівку з’їжджаються всі
артисти? Про це та багато іншого – в ексклюзивному
інтерв’ю Валерії Сєрової «Версіям».

Пісні на вірші Валерії СЄРОВОЇ входять до репертуарів Лайми Вайкуле і Таїсії
Повалій, Олексія Глизіна і Миколи Баскова, Оксани Білозір і Каті Бужинської,
Павла Зіброва й Віталія Козловського,
Ауріки Ротару й Оксани Пекун. Одне слово, легше перелічити тих, хто не співає на
її слова, ніж тих, хто обирає її пісні.

– Зіркова поетеса з Києва, авторка понад 300 творів, чимало з
яких стали шлягерами та принесли
визнання своїм виконавцям, раптом
поміняла автора музики своїх пісень. Уже, напевно, більше року ваші
тексти кладе на музику не киянин
Олег Харитонов, який, до речі, родом
з буковинського Новодністровська, а
латиш Раймонд Паулс. Чому?
– З одного боку – доля, з іншого – щасливий випадок.
З Олегом ми розлучилися. Та нами
написано стільки пісень, що стане на
десятиліття. Сподіваюсь, усі вони ще знайдуть свого виконавця.
А загалом моє життєве кредо таке: що
не робиться, все на краще. Коли людина
щось втрачає, то обов’язково знаходиться нове. Уже рік як я співпрацюю з
Лаймою Вайкуле. Прекрасна артистка
і дуже приємна людина, скажу вам. А з
Раймондом Паулсом ми написали 7 чи
8 пісень. Диск ще не видали, але готу-

ємо. Це буде диск Лайми Вайкуле. Туди
ввійде і пісня «Огоньки», яку Лайма
виконала у Москві, – й та стала «Піснею
року 2012».
...Співпраця почалася з дуже цікавого випадку. Я стояла на касі в «Сільпо» в Києві, коли мені зателефонував
Володимир Бебешко і сказав, що Лайма
хоче, але терміново, ось таку-то пісню
про друга. Я кажу: «Дай мені хоч би
вийти з магазину та дійти додому!».
Назавтра Вайкуле вже мала пісню. Так
ми й познайомилися з нею. А чому я
казала, що це був щасливий випадок?
Бо ця непересічна й красива жінка дуже
рідко допускає до себе людей. Не тому
що вона зіркова, просто вона... людина
в собі, така її особливість.
– Марічка «Скриня», чи то пак
Лобурак, казала щось про ваше прибалтійське коріння…
– Так, бабуся, яка мене виховувала
разом з дідусем, литовка, а прабабуся
– полька. Тому, мабуть, я дуже добре
розумію Вайкуле, навіть тоді, коли вона
мовчить. Я відчуваю її, тому, ймовірно,
мені для неї дуже легко писати.
З Раймондом Паулсом познайомилася
пізніше, коли вже були написані пісні для
Лайми Вайкуле. Зустрілися ми з ним нинішнього року в Юрмалі на «Новій хвилі».
Незважаючи на свій вік, він дуже моторний і веселий, а також гуморний. А як він

сварився через те, що його виставляють
і змушують під фанеру «видригуватися».
Бо для Раймонда найбільший жах – виступати під фанеру. Але не мав куди подітися
– такі закони телебачення.
А я, до речі, до Юрмали їздила не від
України, а від Латвії, була в команді Вайкуле. Зрештою, Україна мені не оплатила
б проживання в готелі. А попри це, я ще
мала такий бейдж, що був пропуском куди
завгодно.
– Можете порівняти Україну з
Латвією чи іншими країнами з огляду на шоу-бізнес?
– Я патріотка, тож мені здається, що
таких голосів і таких музикантів, як в
Україні, ніде більше немає.
– Як, до речі, живеться людям у
Прибалтиці?
– Я часто буваю в Литві та Латвії, обидві країни в Євросоюзі. І не можу сказати,
що їхні люди з того дуже радіють. Від них
я почула таку думку: коли раніше ними
керувала Москва, то нині керує Брюссель.
Отож там є чимало своїх підводних течій,
які не влаштовують пересічних громадян.
– Валеріє, а як ви почали писати
пісні?
– Якщо чесно, то ніколи не думала,
що буду писати вірші. Коли мені виповнилося 8 років, ми з бабусею і дідусем
переїхали до Києва. У школі я не зачитувалася поезією. Зате вчилася на
«відмінно» в музичній по класу акордеона. Але пізніше вже ніколи акордеон
до рук не брала. Після школи вступила
до музичного училища ім. Глієра на
диригентсько-хоровий відділ. А щодо
пісень, то спочатку була музика. Я
писала її на вірші Ліни Костенко. Моя ж
кар’єра співачки, кар’єра поета-пісняра почалися з того, як я вийшла заміж
за композитора, який тоді теж не був
композитором. Справа в тому, що ми з
Олегом Харитоновим працювали в театрі «Колесо», який роз’їжджав містами
України. І з’ясувалося, що нам треба
писати для гастрольних виступів якісь

фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

Зіркова поетка-піснярка Валерія Сєрова співала в
«Автографі» на 50-річчі Володі Лобурака з дуету «Скриня»

пісні. Я почала писати вірші, а Олег – музику. Вдень – вистава для дітей, увечері
– для дорослих. І все це було живцем, а
не під фонограму. А за півроку ми вже
видали ці пісні на українському радіо. І
так потрошки-потрошки розкрутилися і
зрозуміли, що можна пісні писати ще для
когось, а не тільки для себе.
– Маєте якісь секрети натхнення?

Творці нових знань захищають Землю
Знаєте про кого йдеться? Певен,
що не тільки з трьох, а й з п’яти
разів не здогадаєтеся. Йдеться ж
про учасників конгресу молодих
екологів, які в шосте зібралися
на базі Чернівецького обласного
центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
(ЧОЦЕНТУМ).
Тематичне спрямування цьогорічного форуму
– «Живи, Земле». Працювали учні за чотирма напрямками: Природоохоронні території; Охорона рослинного світу; Охорона тваринного світу; Загальні
екологічні проблеми.
Хочу наголосити, що юні екологи досліджували
конкретні проблеми, які існують на їхніх територіях.
Приміром, Оксана Гуйван вивчала питання охорони
й відтворення диких свиней у Хотинському районі.
Ірина Терен переймалася значенням рослин в житті
людини на Путильщині. Зоя Руснак досліджувала
життя поширеного на Кіцманщині жука-оленя, занесеного до Червоної книги України. А у прикордонному
Глибоцькому районі Валентина Григорович обстежила стан малих річок, який спричиняє серйозне
занепокоєння.

– Я сприймаю свою творчість як роботу
і ставлюся до неї як до роботи. Це не натхнення, яке приходить уночі, коли треба
зриватися з ліжка, щоби записати рядки.
Втім, я працюю вночі, якщо це потрібно. Та
не чекаю натхнення. Бо загалом я трудоголік і без роботи зовсім не можу. Радію, коли
маю замовлення, коли хтось просить щось
написати. Я маю постійну потребу працювати, але для цього натхнення не треба.

(Заставнівський район, Бабинська ЗОШ, керівник
М.Гринюк), Деміани Зайцевої (Заставнівський район,
Погорілівська ЗОШ, кер. М.Пітик), Ольги Мельник
(Хотинський район, БДУМ, кер. О.Мельник), Аліси
Соловйової (м. Чернівці, ліцей № 3, кер. Л.Хлус),
Інни Онещук (м. Чернівці, ліцей № 3, кер. К.Курик і
Л.Рачицька).
Показово, що члени журі рекомендували всім
учасникам конгресу повторити виголошені доповіді
у своїх навчальних закладах. Адже в багатьох із них
подається нова, створена учнями, інформація, яку
доцільно використовувати на уроках природознавства, біології, географії, хімії, екології.
Та чи не найголовніше відкриття, невеличке, але
дуже суттєве, що кожен з учасників зробив для себе
– планета Земля унікальна і вона потребує захисту.

Ярема ТЕВТУЛЬ, професор, член НСЖУ

Загалом заслухано 53 доповіді. Журі нелегко
було визначити найкращих, позаяк всі учасники конгресу доклали максимум зусиль для опанування методик і проведення досліджень, обробки необхідної

літератури, оформлення звітів. А скільки винахідливості та фантазії вклали вони у свої презентації, яким
емоційним і натхненним було подання доповідей!
Найкращими визнані роботи Ірини Андрійчук

– А задоволення?
– Мала величезне задоволення цими
днями, коли була в гостях у дуету «Скриня». Під час Володиного ювілею їхня учениця Настя Подлєсна виконала мою пісню
на музику Харитонова «Дівчинка білява».
Пісня прозвучала дуже по-буковинськи. Я
отримала таке задоволення, якого, скажу
щиро, не завжди отримую від виконання
відомих зірок.

Найулюбленіше місце, де мені
найкраще пишеться, – це кухня. Особливо вечері, коли ніхто не заважає.
А загалом я отримую задоволення від
самого процесу праці.
– Валеріє, ви ж знаєте, що чутками світ повниться. Так ось, у
Чернівцях кажуть, що ви подару-

вали Володимиру прем’єрну пісню,
написану спеціально для нього. І,
мовляв, його дружина, коли слухала,
буквально плакала, а зал потім довго
аплодував, стоячи…
– Так, було таке. Хоча це звичайнісінька побутово-сімейна лірика. Пісня
називається «Такі слова».
– Всі мріють писати для зірок.
Як вам удалося прихилити до себе
майже всіх відомих виконавців?
– Мені поталанило: я, мабуть, почала писати у потрібний час. Зараз
дуже важко пробитися молодим авторам. Хоча з іншого боку це їх загартовує і вони здобувають бійцівські риси.
Хоча ми зі своїми піснями не бігали за
виконавцями із проханням: візьміть
нашу пісню, візьміть нашу пісню! Нам
щастило: до нас приходили й замовляли. Загалом набагато легше писати
пісні, коли знаєш, для кого. Зрештою,
ми майже ніколи не писали просто так
– завжди для певного співака. Інша
справа, коли було кілька пісень і якась
не підходила. Тоді ми пропонували ще
комусь…
Коли мене просять написати щось
продюсери, то я запитую: для кого?
Хлопчик чи дівчинка, який вік та імідж?
Я повинна знати, що то за особистість.
Коли й після цього не виходить, прошу
Бога: Боженько, дай мені слова…
А найулюбленіше місце, де мені найкраще пишеться, – це кухня. Особливо
ввечері, коли ніхто не заважає.
– Раніше Ви й самі співали… Чому
покинули сцену?
– Напевне, переросла. Людина досягає віку, коли починає розуміти, що
для неї важливіше. Я й зараз виходжу на
сцену, але як ведуча, як режисер, а коли
треба, то і співаю. Та я не сумую за сценою
як співачка. Ще 5-10 років тому все було б
інакше. Мені б не вистачало сцени. А зараз усе якось саме по собі вирішилося. Я
зрозуміла, що зараз моя робота в іншому,
і вона мені подобається.

Борщагівка, 14 вересня – місце зустрічі змінити не можна. Всі
артисти цього дня саме там.
Я режисер масових свят і шоу-програм. Цього року, приміром, як головний
режисер запрошувала дует «Скриня» до
нашого «Царського села», де мешкають відомі артисти – у Борщагівку під Києвом. На
Семена, тобто 14 вересня, там храм. Кияни
знають і завжди приїжджають. Уже 12 років
поспіль проводжу це святкове шоу, яке
триває 8 годин. Відбувається воно на місцевому стадіоні, де ставлять сцену. Мені приємно, що саме я його режисер і сценарист.
Адже це своєрідне продовження контрактових осінніх ярмарок, які завершували
«бабине літо» і починали осінь з її гульками,
весіллями, женінням (одруженням) свічки,
танцями й виставами…
– Ви багато чого досягли у житті.
Може, ще про щось мрієте?
– Мої мрії завжди конкретні і поступові.
Наразі я мрію добудувати свій будинок. Я
загалом люблю створювати і, зокрема, мені
подобається будувати…
– Це, мабуть, вам передалося по
спадковості?
– А ви звідкіля знаєте? Марічка «Скриня» розповіла? Так, мій прадід у Паланзі, де

Музичні твори видатних композиторів, – Джованні П’єрлуїджі, Антоніо
Вівальді, Георга Фрідріха Генделя, Шарля Франсуа Гуно, Вольфганга Амадея Моцарта тощо – виконували солістки Чернівецької обласної філармонії
Світлана Бардаус (орган) та Олена Урсуляк (вокал), а також хор хлопчиків
Чернівецької музичної школи №1 (керівник Наталія Мацей).
– Листопад для католиків — це місяць молитовної пам’яті про
померлих. Молімося за наших померлих батьків, родичів, друзів,
молімося за воїнів, за репресованих і жертв війни, могили яких
розкидані усім світом, за померлих парафіян, за добродіїв храму,
за першого декана Венцеля Кристофа Кекерта, за бургомістра Антона Кохановського, за померлих мешканців нашого міста, щоби
всемилостивий Господь простив їхні гріхи і прийняв до спільноти
святих у небесах. Отців і праотців, дідів, і прадідів, від перших аж
до останніх… всіх пом’яни, Спасе наш!

Тетяна Спориніна, «Версії»

він жив, збудував більше половини старої
частини міста. Мені родичі показували всі
ці будинки. Це було курортне містечко,
все з дерева. Коли він помер, то в місті
все закрилося, бо його ховали. Прізвище
прадіда Вілкас, що литовською означає
«вовк». Моя бабуся саме з цієї родини. А мій
дід – Степан Андрійович Лавренюк, який
пройшов війну авіаційним техніком, а потім став юристом, буквально причарував,
а точніше, завоював мою бабусю і вивіз її
з Прибалтики. Вони обоє – надзвичайні
люди! Усім завдячую їм.
– Але ж, Валерія, ви й на кухні
знана господиня? Для кого готуєте?
– Для сім’ї. Для своєї донечки. В листопаді їй буде 14 років. Для друзів готую.
Загалом дуже люблю готувати! І дуже не
люблю ресторани. Віддаю перевагу природі, лісові. Зустрічі на природі завжди
дарують позитив. А я вчуся сприймати
життя виключно позитивно. Якщо вранці
встав, а сонце світить, то як не усміхнутися і не сказати: «Дякую Боже, що я живу,
що я здорова і маю улюблену працю, за
яку ще й гонорари отримую. Дякую за те,
що маю друзів». Якщо людина повторюватиме це собі щодня, то такий позитивний меседж залишиться у підсвідомості і
запрограмує її на щастя і добро.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Яблучний пиріг за 30 хвилин від
Валерії Сєрової

Склянка борошна, 3 яйця, 100 г масла, півсклянки цукру, гашена оцтом сода чи
розпушувач, кориця чи ванілін, яблука (не менше 5-ти, а можна більше).
Відділяємо білки від жовтків. До них додаємо масло кімнатної температури,
борошно, трохи солі для кращого смаку, цукор, гашену соду, корицю і добре все
вимішуємо. Тісто має бути як пластилін. Викладаємо його на маленьку деку, зверху – чищені й порізані на скибочки яблука, присипані цукром. Ставимо в духовку
на 20 хвилин.
Виймаємо і заливаємо збитими білками, до яких можна додати 2 ложки сметани.
Це буде шикарний крем. І на 5 хвилин знову в духовку.
Пиріг дуже смачний і легкий у виконанні. Його спече навіть той, хто ніколи не
брався за тісто.

Концерт духовної музики – пам’яті всіх
померлих…
Минулих вихідних у римо-католицькому
костелі Воздвиження Святого Хреста відбувся
концерт духовної музики, присвячений пам’яті
всіх померлих, яких католицька церква згадує на
початку листопада.

9

У походах і творчості
незчувся, як стукнуло 75
Хто за чим вирушає у туристські мандри, а Віталій Демченко – журналіст, мандрівник, поет – усе життя «ловив за
хвіст» навіть не удачу, а натхнення, поетичний образ, риму.
І йому вдавалося! І мандрувати в одній з найкращих
команд країни, і працювати на радіо, готуючи й проводячи
молодіжні програми, і дружити, і любити – і писати вірш за
віршем так, що в інших «працівників пера» аж очі зводить від
заздрощів!
Найкраще Віталій Григорович характеризує себе у свої
75 сам:
Еще последний стих не написал,
От славы не кружится голова,
А началось, завиднелось едва
Свободное паденье в небеса
А друзям, колегам,
побратимам – усім, хто в
одній зв’язці з ювіляром
– залишається побажати,
щоби цей політ проходив
у штатному режимі, без
збоїв у здоров’ї та з новими
віршами!
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Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього Союзу в Другій Світовій війні.
В нашому проекті «Знати, щоби не помилятися» – те, чого немає в офіційних підручниках, але
про що розповідають архівні документи.

Варвари ХХ століття
або Як у СРСР депортували цілі народи
У СРСР за 1941-1945 рр. депортували за національною
ознакою представників 61 народу.
Під час Другої світової у країнах –
учасницях війни за різними приводами
відбувалося переселення цілих народів.
Процес розпочався ще до вересня 1939го, коли з гітлерівської Німеччини після
прийняття в ній расистських законів
почали масово виїжджати євреї, яких
позбавили всіх громадянських прав.
Чимало з 500 тисяч німецьких євреїв
врятувалося завдяки вчасній еміграції, бо невдовзі гітлерівці розпочали
фізичну ліквідацію євреїв. У січні 1942
р. Гітлер затвердив план «остаточного
вирішення», за яким європейські євреї
були приречені на повне знищення. А
ще 1941 року розстріляли єврейське населення Києва: людиноненависницька
ідеологія нацизму позбавила права на
існування цілий народ. Таку ж долю гітлерівці призначили і для ромів (циган).

манландців. Коли різко загострилася
ситуація на Далекому Сході, то прикордоння з Кореєю у 1937 р.«очистили»
від корейців. У 30-х роках вивозили
персів, курдів, естонців, латишів, китайців тощо. А 1939-1940 рр. до Сибіру
потягнулися ешелони з виселеними
з Галичини й Буковини «класовими
ворогами»: поляками, західними українцями, румунами, євреями. За ними
повезли «класово ворожих» прибал-

фронт німцям». У 1943 р. були виселені
калмики та карачаївці, їхні автономні
утворення ліквідовані. Виселяли навіть
родини фронтовиків, які мужньо билися
із загарбниками. Депортовані потрапляли і в казахстанський степ, і на заліснену
Північ. Калмики звикли кочувати зі
своєю худобою неозорими степами,
жити в юртах. А в тайзі їм доводилося
зовсім сутужно, чимало людей померло
від хвороб та виснаження.

Нацисти здійснювали також масове
виселення слов’янського населення з
територій, призначених для колонізації
німцями. Зокрема, на Житомирщині
готувалися райони для заселення вихідцями з альпійських місцевостей, і тут
використовувалися варварські методи
для «звільнення» земель від їхнього
споконвічного населення. Німецькі
льотчики й танкісти «тренувалися»
на мирних селах, вдосконалюючи свої
професійні навички. Після авіаційних
бомбардувань і «прасування» хат гусеницями танків, гітлерівські карателі
виганяли рештки населення, відправляючи його у глухі місцини.

Традиції варварства
для нелюдів

Вивезення людей за національною
ознакою – не вигадка ХХ ст. До нього
вдавалися й раніше. Але саме у ХХ столітті воно набуло тотальності. Більше
того, така практика існувала навіть у
країнах, які претендують бути взірцем
демократії: доля американських індіанців відома. А під час Першої світової
війни у Канаді запроторили до концтаборів підданих Німеччини й АвстроУгорщини, проти яких воював цей британський домініон. За колючим дротом
опинилося чимало галичан і буковинців,
які при в’їзді до Канади реєструвалися
«австрійцями».
Подібну депортацію використали
США після того, як у грудні 1941 р. японська авіація завдала несподіваного удару по американській військово-морській
базі Перл-Харбор. На тихоокеанському
узбережжі США проживало 120 тис.
японців, яких вивезли «про всяк випадок» до концтаборів. Щоправда, після
війни американський уряд вибачився
перед ними і компенсував матеріальну
та моральну шкоду. Але не всі вибачалися: Москва – ні.
Репресії на національному ґрунті
СРСР розпочав давно. В середині 30-х
він готувався до війни з Польщею та
Фінляндією. З прикордонних районів
депортували поляків, фінів, інгер-

лони – і починалася хресна путь страждальців. У переповнених вагонах для
перевезення худоби без елементарних
зручностей везли людей у невідоме. Не
вистачало їжі, води. Помирали масово,
на зупинках охорона викидала трупи
на узбіччя, навіть не всіх закопували.
Найгірше доводилося породіллям
і новонародженим. Без допомоги й
догляду вони мерли масово. Чеченці
вважають, що серед народжених у ті
страшні зимові місяці 1944 року живим
залишився тільки один хлопчик. Звали
його Джохар Дудаєв. Саме він на початку 1990-х років очолив боротьбу за
незалежність Чеченської Республіки
Ічкерії та загинув у кривавій російськочеченській бійні. Жахливим виявилося
відлуння тієї злочинної депортації…

Заслали сім’ю й
двічі Героя

Зачистка українських
територій – для
альпійців

Доки двічі Герой Ряданського союзу Амет-хан Султан
збивав ворожі літаки, його родину вислали як злочинців
тів. А до Німеччини виїжджали німці зі
щойно долучених до СРСР територій.
Хоча тут був елемент добровільності й
репатріація зумовлювалася спільними
радянсько-німецькими документами.

Виселяли навіть
родини фронтовиків

Після нападу Німеччини на СРСР
примусове виселення народів набуло
особливо великих масштабів. Першими зрушили з місць свого компактного
проживання до Казахстану й Сибіру
радянські німці, яких 28 серпня 1941 р.
з Поволжя виселили на Схід, ліквідувавши їхню автономну республіку. Радянським людям пояснили, що на території
Автономної Республіки німців Поволжя
висаджено гітлерівський десант і місцеві
німці надають допомогу ворогові. Це
була пропагандистська вигадка: німці
не мали літаків, здатних подолати відстань до Волги й повернутися назад.
А наприкінці 1941 р. розпочалася
депортація німців з УРСР і Криму – йшлося про сотні тисяч людей. З німцями
вивозили угорців, болгар, фінів – представників тих націй, етнічні батьківщини
яких вступили в союз з Німеччиною. До
середини 1942 р. їх вивезено в основному до Сибіру, Комі АРСР, Алтаю,
Казахстану, Середньої Азії. Жодних
вибачень і компенсацій виселенці після
війни не отримали, а додому змогли повернутися лише після смерті Сталіна – і
то не всі. Німцям, наприклад, дозволили
повернутися в Україну лише 1972 року,
а в Поволжя – ні.
Нова хвиля депортацій здійнялася
під час битви за Кавказ. Щоби пояснити
власний провал в організації оборони
стратегічно важливого регіону, Сталін переклав відповідальність на цілі
народи, оголосивши їх «народамиворогами»: мовляв, вони «відкрили

Вижив один
новонароджений
– Джохар Дудаєв

На початку 1944 р. з Кавказу на Схід
знову потяглися товарняки з виселен-

цями. Надійшла черга балкарців, чеченців та інгушів. Війська та органи НКВС
вже здобули чималий досвід депортації
та працювали, як добре налагоджена
машина. Вночі аул щільно оточували
кільцем військ і вранці всіх його мешканців піднімали, даючи дві години на
збори. Потім підганяли автомобілі, найчастіше – ленд-лізівські «Студебекери»,
куди завантажували депортованих із
їхнім нехитрим скарбом. Відвозили до
залізничної станції, де вже чекали еше-

теле Версі ї
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А масове вивезення тривало. Виселяли ногайців, лазів і греків Причорномор’я.
У 1944 р. Червона армія викинула гітлерівців та їхніх союзників з Криму, але
воєнні випробування для багатьох кримчан не закінчилися. Під нацистською
окупацією півострів утратив майже все
своє єврейське населення, а також переважну більшість кримчаків і караїмів: гітлерівці знищували їх за приналежність до
іудаїзму. Гинули й цигани. Якщо нацисти
втілювали в життя свої расистські догми
за допомоги масових страт, то радянське
керівництво розпочало масове виселення
за етнічною ознакою, звинувативши цілі
народи у «пособництві гітлерівцям».
Насамперед постраждали кримські
татари: у травні 1944 р. близько 200 тис.
представників цього народу депортували
на Схід. Репресовані не лише родини тих,
хто насправді служив у сформованих
окупантами збройних підрозділах або
працював у окупаційній адміністрації:
таких було чимало. Виселяли й родини
червоноармійців, а також радянських
партизанів і підпільників – таких було ще
більше. Доки двічі Герой Радянського Со-

юзу Амет-хан Султан на фронті особисто
збивав 30 ворожих літаків, і ще 19 – у
групових боях, його родину в нелюдських
умовах вислали як злочинців. Весь народ
звинуватили у злочинах окремих представників кримсько-татарської спільноти.
Групова відповідальність робить сотні тисяч людей заручниками діянь конкретних
осіб. Тому сучасне право визнає тільки
персональну відповідальність: кожний
відповідає лише за власні дії та вчинки.

З Криму водночас із кримськими
татарами депортували греків, болгар,
вірменів. Усіх їх звинуватили у «пособництві ворогові». А в листопаді 1944 р.
з Кавказу виселили турків-месхетинців,
хемшинів і курдів. Їхня «вина» полягала
в тому, що представники цих народів проживали біля кордону з Туреччиною і були
споріднені з турками етнічно та релігією.
А Кремль вважав, що Анкара готується до
нападу на СРСР, хоча турки тоді вже вели
переговори з антигітлерівською коаліцією про вступ у війну проти Німеччини.
Напасти на СРСР вони збиралися в 1942
р., коли німці наступали на Кавказі. Не
вийшло, Сталінград завадив. А за їхній
старий гріх відповіли зовсім інші невинні люди.
Близько 40 тис. турків-месхетинців мужньо билося в лавах
Червоної армії, половина з них
загинула. Вісім представників
цього народу стали Героями Радянського Союзу, троє – повними
кавалерами орденів Слави. Їм
дали довоювати, а потім 2665
солдатів і офіцерів цієї національності депортували туди ж,
де вже страждало 120 тис. їхніх
одноплемінників.
На заключному етапі Другої світової війни та одразу ж після її закінчення
були силою переселені ще мільйони
людей. Так, СРСР і Польща обмінялися
населенням: одним з етапів цього обміну
була сумнозвісна операція «Вісла», коли
українців змусили покинути рідні місця в
Польщі. Москва і Варшава поділили Східну Пруссію, виселивши звідти всіх німців.
Вивезли також німців з чеських Судет до
Німеччини, як і з сербського Банату. А на
Далекому Сході депортували японців з
Курильських островів і Південного Сахаліну, які відійшли до СРСР. Із Західної
України вивозили родини вояків УПА.

Геноцид – рана, що
не рубцюється

Скільки людських трагедій принесли всі ті виселення! Від голоду,
холоду, хвороб і знущань люди гинули
масово, деякі депортовані народи
втратили до половини своєї довоєнної
кількості. В їхні будинки вселялися
інші люди, їхнє майно переходило до
нових власників. Нерідко ним користуються й досі, а нащадки тих, хто виселяв
депортованих і ділив їхнє майно, і далі
поширюють вигадки про «зраду» цілих
народів. Дехто пишається бойовими
нагородами, що їхні діди отримали не
на фронті, а під час виселень і конвоювання нещасних. Маршал Берія, наприклад, був нагороджений престижним
орденом Суворова І-го ступеня, який
до нього давався лише полководцям за
успішно проведені фронтові операції.
А діти й онуки виселених ще й досі не
можуть пробачити кривдників. І невідомо ще, до чого призведе ця ненависть.
Чечня показала всю небезпеку подібних
настроїв.
Сучасний світ засуджує масові депортації, хоча і в новітніх конфліктах вони
присутні, наприклад, у кривавих війнах
на руїнах соціалістичної Югославії. На
жаль, люди не бажають вчити історію,
натомість прагнуть якнайшвидше забути
її страшні сторінки. І жити солоденькими
казочками, в тому числі й про гуманний
«соціалістичний інтернаціоналізм», який
нібито панував у СРСР. Тоді як насправді
там існувала депортація народів, антигуманна за своєю суттю.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20,15.30 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.30 Православна енциклопедiя.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок.
13.35 Х/ф «Доки фронт в
оборонi».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Контрольна робота.
16.00 Т/с «Клеймо».
16.45 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
19.05 Бенефiс О. Воробей.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф «Милiсть серця».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Днi лева».
04.30 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Знiмiть це негайно».

13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,02.00 «Не бреши менi 3».
15.45,02.50 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45 «Давай, до побачення».
23.15,03.35 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
(2).
01.10 «Територiя обману».
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.10 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
10.55 «До суду».
12.30 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.50 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка
Япончика».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.15 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Одеса-мама».
23.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11». (2).
01.05 Х/ф «Громадянка начальник». (2).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.30 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.45 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15,22.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.30 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 3».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

5 канал

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати
боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Дочка на
вирощування».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,03.35 Подiї Спорт.

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.45 Тема дня.
06.30,06.45,07.20,07.40 Країна
on-line.
06.50 Православний календар.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,10.05,12.20,15.30 Погода.
09.35 Д/ф «Дiм, зiтканий iз фарб
та полотна».
10.10 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф «Перший день миру».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с «Клеймо».
16.20 Т/с «Iз життя капiтана Черняєва».
18.00 Шляхами України.
18.20 Весняний жарт з Вєркою
Сєрдючкою.
18.55 Бенефiс Ю. Гальцева, Г.
Ветрова.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.00 Т/с «Днi лева».
04.35 Здоров`я.
05.25 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».

10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,02.05 «Не бреши менi 3».
15.45,02.55 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.15 Детектив «Ворон». (2).
00.25 Трилер «Крижаний». (2 ).
03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
05.05 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.05,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,04.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.20 Т/с «Завжди говори
«завжди» 8».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50,04.35 «Подробицi. Неформат».
2 1 . 0 0 « В ел и к а Р i з н и ц я п о українськи».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Танець горностая».
(2).
04.00 «Подробицi» - «Час».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.10 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

15 листопада
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2». (2).
01.50 Х/ф «Скляний дiм 2: Смертельна опiка». (3).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д\фільм «Зодіак»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 03.10, 05.30
«Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 «Палітра»
12.20 «Слово про колегу»
13.20 «Реалії»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.30, 23.30 «Люди і долі»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Невигадані історії»
20.20 «Слово про колегу»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.00 «Час країни»
23.50 Д/фільм «Дні, що змінили
світ»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Д/с «Собор на крові»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Т/с «Найгарніші острови світу»
10.00, 19.45 , 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Золота колекція кінематографа»

16 листопада
5 канал

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04.
30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,04.
35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».

ТВА

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

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. 20-рiчнi
мiльйонери».

15.35,02.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Охоронець 5».
02.40 Ласкаво просимо.
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Все про їжу»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 22.25, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 23.30 Д/фільм «Дорогами
українців»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.35 «Слово про колегу»
14.45, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Люди і долі»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Телелітопис краю»
20.35 «Слово про колегу»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
01.40 Д\\ фільм «Все про їжу»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

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

понеділок
четвер
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.00 «Пряма відповідь»

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.15 Богiня шопiнгу.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50,21.15 Вiталька.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
15.05,01.50 Одна за всiх.
15.40,20.50 Дайош молодьож!
16.15,02.40 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора
Зайцевої»(2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,02.15 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
03.05 До свiтанку.

НТН

05.50 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
07.00 Х/ф «Чорнi берети».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного
масштабу».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.50
«Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження
легенди».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.30 «Речовий доказ».
02.25 Т/с «Убивство на сiмейному
вечорi». (2).
04.00 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.05 «Чужi помилки. Табакерка
з секретом».
05.45,16.00 «Усе буде добре!»
07.15,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.55 «Вагiтна в 16».
09.55 «Дочки-матерi».

10.55 Х/ф «Жiноча робота з ризиком для життя».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Зимова вишня».
04.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.50 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Барбоскiни».
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Т/с «Одна нiч любовi».
02.45 Т/с «Останнiй акорд».
03.35 Зона ночi.
03.40 Iван Мазепа.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Обожнена.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 «Орел i Решка».
10.10 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.05 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Найгарніші острови
світу»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Крутий татусь» (1)

ТЕТ

06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50 Богiня шопiнгу.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50,21.15 Вiталька.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
15.05,01.45 Одна за всiх.
15.40,22.00 Дайош молодьож!
16.15,02.40 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
19.25,01.20 БарДак.
20.25 Шури-Мури.
22.40 Слава зi Славєком
Славiним.
23.00,02.15 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена»(2).
00.20 ТЕТ 2.0.
00.55 Дурнєв+1.
03.05 До свiтанку.

НТН

05.50 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
06.55 Х/ф «Убити «Шакала».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного масштабу».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,04.55 «Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження
легенди».
19.30 Т/с «Чужi крила».
22.30 Х/ф «Сапери».
00.30 Х/ф «Охоронниця».
02.15 Х/ф «Убивство депутата».
(2).
04.00 «Агенти впливу».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

04.50 Х/ф «Прощальна гастроль
«Артиста».
06.05 Х/ф «Кордон. Тайговий
роман».

08.35 Х/ф «Нiна. Розплата за
любов».
17.45,22.00 «Вiкна-новини».
17.55 Х/ф «Дiвчата».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.40 «Танцюють всi! 5». Пiдсумки
голосування».
00.55 «ВусоЛапоХвiст».
01.55,03.00 Х/ф «Жiноча робота
з ризиком для життя».
02.50 «Вiкна-спорт».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Барбоскiни».
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес 2.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Зима надiї.
03.45 Країна людей.
04.15 Десята муза в Українi
(Фiльм Другий).
04.20,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Княгиня Ольга.
04.40 Цiна повернення.

К1

06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 «Орел i Решка».
10.10 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.05 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при
народженнi».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
22.00 «Розсмiши комiка».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.30,12.20 Погода.
11.35 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
12.05 Зелений коридор.
12.25 Т/с «Агент особливого призначення».
13.55 Т/с «Iз життя капiтана Черняєва».
17.20 В гостях у Д. Гордона.
18.15 Свiт атома.
18.35 Золотий гусак.
19.00 Осiннiй жарт з Г. Ветровим.
19.30 Концертна програма «Вас
запрошує Софiя Ротару».
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.25 Українська пiсня.
21.55 Зiрки гумору К. Новикова.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Особливий погляд.
00.05 Концерт О. Ваєнги «Бажаю
сонця», ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Свiт атома.
01.55 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.55 ТелеАкадемiя.
03.55 Д/ф «У пошуках Грецiї».
04.55 М/с «Каспер. Школа страху».
05.30 Околиця.

«1+1»
06.00 М/ф.
06.35 «Справжнi лiкарi 2».
07.35 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00,05.10 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
12.15 Комедiя «Вперед i вгору».
14.10 Комедiя «Могутнiй Джо
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Янг».
16.35 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00 Х/ф «Колумбiйка». (2).
00.05 Трилер «Заблуканий». (2).
01.50 Детектив «Ворон». (2).
03.30 Трилер «Крижаний». (2).

Iнтер
04.55 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.20 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «Сiмейний пес».
12.10 «Велика Рiзниця поукраїнськи».
14.10 Х/ф «Опiвднi на пристанi».
18.05 Х/ф «На гачку». (2).
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.20 Х/ф «Реальний тато».
00.15 Х/ф «Мiй ласкавий i нiжний
мент».
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.45 Д/ф «Сила тварин».

ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.35,05.00 Свiтанок.
06.25 Iнший футбол.
06.55 Козирне життя.
07.35 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Екстрений виклик.
12.30 Нетаємнi файли.
13.40 Спорт.
13.45 Дивитися всiм!
14.10 Х/ф «Чудова афера».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Скеля».
21.50 Х/ф «Нестримнi». (2).
23.55 Наша Russia.
00.15 Х/ф «Роккi 3». (2).
02.15 Х/ф «Чарiвна флейта».
04.30 ПроЦiкаве.

5 канал
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,00.

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.15 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Час культури.
УТ-1.
09.00,10.15,14.00,17.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Золотий гусак.
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 Караоке для дорослих.
12.40 Шеф-кухар країни.
13.35 Як це?
14.05 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00 Осiннiй жарт з Г. Ветровим.
18.35 Ювiлейний вечiр К. Новикової.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Час культури.
00.10 Концерт О. Ваєнги «Бажаю
сонця», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Т/с «Днi лева».
03.40 Свiтло.
04.05 Хто в домi хазяїн?
04.25 Д/ф «Коперник».
05.05 М/с «Каспер. Школа страху».
05.25 «Надвечiр`я».

«1+1»

06.05 Комедiя «Головний у
домi».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
12.00,20.15 «Голос. Дiти».
14.10 «Чотири весiлля 2».
15.40 Комедiя «Шiстнадцять
бажань».
17.35 Мелодрама «Молодята».

20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,10.
55,13.55,16.10,17.20,17.55,19.20,
23.40,00.25,00.55,02.35,03.35,04.
35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,01.
00,02.00,04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,06.
20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.20 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.40 Х/Ф «Полювання за
спадком»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Полонений»

ТРК»Україна»
06.00,05.55 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,04.05 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.00 Кращий кухар на селi.

10.00 Додому на свята.
11.00,04.25 Х/ф «Оля + Коля».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
16.00 Х/ф «Алiбi - надiя, алiбi любов».
18.00, 19.20 Т/с «Випробування
вiрнiстю».
22.15 Х/ф «Дружина Штiрлiца».
00.15 Х/ф «Дiм». (3).
02.35 Х/ф «Бiйцiвська рибка». (2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.50, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Дорогами України»
12.20 «Слово про колегу»
13.30, 20.30 «Люди і долі»
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.20, 22.30 «Подіум її життя»
17.05 «Телелітопис краю»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.45 «Вечірня казка»
23.15 «Палітра»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 11.55 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Світ тварин»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «Крутий татусь» (1)
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький ре-
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19.30,23.35 «ТСН-Тиждень».
22.25 «Свiтське життя».
00.20 Драма «Бiйцiвський клуб».
(3).
02.55 Х/ф «Колумбiйка». (2).
04.35 Комедiя «Шiстнадцять
бажань». (2).

Iнтер

05.45 М/с «Вiнкс».
06.25 М/с «Маша i Ведмiдь».
06.45 «Найрозумнiший».
08.20 «Глянець».
09.20 «Школа доктора Комаровського».
09.55 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.20 «Весiльний розмiр».
12.20 Х/ф «Наречена».
14.10 Т/с «Вагома пiдстава для
вбивства».
17.50 Х/ф «Красуня i чудовисько».
20.00,02.25 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «У Бога свої плани».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.15 Х/ф «Жорстока любов».
(3).
03.10 Д/ф «Хiросiма».
04.00 Д/ф «Знамення небес».
04.50 «Знак якостi».

ICTV

05.50,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.20,04.55 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.25 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.35 Спорт.
12.45 Наша Russia.
13.20 Х/ф «Чудова афера».
15.55 Х/ф «Скеля».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
20.55 Х/ф «Примарний вершник
2: Дух помсти».
22.55 Х/ф «Нестримнi». (2).
01.00 Х/ф «Убивча швидкiсть».
(2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Х/ф «Вогнянi брати». (2).

5 канал

06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11

.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.1
0,17.50,19.20,00.25,00.40,03.25,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15,20.50,02.20,03.30,0
6.20 «Тема тижня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00 «Кiно з Янiною Соколовою».
22.35,03.40 «Територiя закону».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд преси».
04.30 «Хронiка тижня».
04.40 «Велика полiтика».

ТВА

6.30, 7.15, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10
Панно Кохання
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50,
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Мольєр»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

ТРК»Україна»

06.00,04.55 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Алiбi - надiя, алiбi
- любов».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Легенди.
11.00 Х/ф «Дружина Штiрлiца».
13.00 Т/с «Злочин буде роз-

портер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 КВН. Ліга «Торнадо»

ТЕТ
06.00 Їж та худни.
06.50,11.35 Т/с «Хто у домi господар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 Єралаш.
11.10 Приколи на перервi.
12.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.40 Альо, директор?!
14.45 Х/ф «Бар «Бридкий койот».
16.45 М/ф «Червона Шапка проти
зла».
18.10 Х/ф «Серцеїдки».
20.45 Вiталька.
22.00 Дайош молодьож!
23.00 Х/ф «Прокляття». (3).
00.50 Comedy Woman.
01.40 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.45 Т/с «Прямуючи на пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Особливо
небезпечна iн`єкцiя.
12.00,23.15 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Сапери».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Пiд прикриттям».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Два мiльйони рокiв по
тому». (2).
02.10 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.25 М/ф «Таємниця третьої
планети».
06.10,01.45 Х/ф «Трактир на
П`ятницькiй».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.50 «Зваженi i щасливi 2».

14.40 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.05 «Моя правда. Холостякутiкач».
23.25 «Х-фактор3. Пiдсумки голосування».
00.50 «Детектор брехнi 2».
03.10 Х/ф «Прощальна гастроль
«Артиста».
04.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.35 Т/с «Останнiй акорд».
07.10 Iнтуїцiя.
08.05 Будинки мажорiв.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Раше.
12.05 Прокинутися знаменитим.
13.05 Т/с «Татусевi дочки».
16.05 ШоумаSтгоуон.
19.00 М/ф «Хмарно, можливi
опади у виглядi фрикадельок».
21.00 Х/ф «Сутiнки. С ага.
Свiтанок: частина 1».
23.20 Х/ф «Стара добра оргiя».
(3).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Т/с «Одна нiч любовi».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15,04.15 Десята муза в Українi.
04.45 Столицi свiту. Сiнгапур.
05.05,05.20 Зона ночi. Культура.
05.10 Iван Франко.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25 М/ф «Казки Ганса Хрiстiана
Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф «Коти-аристократи».
11.45 Х/ф «Перший лицар при
дворi Аладiна».
13.45 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Фабрика щастя».
17.00 Т/с «Завжди говори завжди 2».
19.00 «КВН-2012».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.25 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
(2).
03.00 Х/ф «Врятована». (2).
04.20 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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крито».
15.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
16.00, 20.00 Т/с «Собр».
19.00,03.10 Подiї тижня.
22.20 «Великий футбол».
00.20 Т/с «Ведмежий кут».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00 Д\фільм «Здоровий спосіб життя»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00, 21.25 «Телелітопис краю»
16.00 «Міні-мікс»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Люди і долі»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 00.40 «Палітра»
22.00 «Подіум її життя»
22.45 Д\фільм «Фільми та зірки»
23.00 Д\фільм «Авіа»
01.40 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Здоровий спосіб життя»
04.30 «Акценти»

«ЧЕРНІВЦІ»

812

теле Версі ї

07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «Світ тварин»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»

12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 КВН. Ліга «Торнадо»
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Благочестива Марта» (1)

ТЕТ

06.00 Їж та худни.
06.50 Т/с «Хто у домi господар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.55 М/с «Чорний плащ».
10.30 М/ф «Тарзан 2».
11.45 Х/ф «Бiлявки в законi».
13.30 М/ф «Червона Шапка
проти зла».
14.55 Альо, директор?!
16.00 Х/ф «Серцеїдки».
18.25 Одна за всiх.
19.25 Вiталька.
20.55 Дайош молодьож!
21.55 Чортiвня щодня.
22.20 Слава зi Славєком
Славiним.
22.45 Х/ф «Карти, грошi, два
стволи». (2).
00.45 Comedy Woman.
01.35 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
06.45 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
08.25 Т/с «Чужi крила».
11.30 «Легенди карного розшуку». Король шахраїв «Попугайчик».
12.00,04.45 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Батюшка».
14.50 Т/с «Пiд прикриттям».
19.00 Т/с «Каменська 6».
22.50 «Крутi 90-тi».
23.50 Х/ф «Флеш.ка». (2).
01.55 Х/ф «Iмперiя вовкiв». (2).
03.55 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.10 Х/ф «Казка про царя
Салтана».
06.30 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

06.40 «Їмо вдома».
07.45 «МайстерШеф 2».
13.10 «Караоке на Майданi».
14.10 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Дочка баянiста».
23.45 Х/ф «Кохання на сiнi».
01.55 Х/ф «Скарб стародавнього
храму».
04.00 Нiчний ефiр.

Новий канал

06.00 Т/с «Останнiй акорд».
06.50 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Будинки мажорiв.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.30 Шоу Кулi.
11.30 Недiльний офiс.
12.35 Т/с «Щасливi разом».
15.30 М/ф «Хмарно, можливi
опади у виглядi фрикадельок».
17.35 Х/ф «Сутiнки. С ага.
Свiтанок: частина 1».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.30 Прокинутися знаменитим.
23.30 Х/ф «Син Рожевої пантери».
01.25 Спортрепортер.
01.30 Т/с «Одна нiч любовi».
02.30,03.20 Зона ночi.
02.35 Українцi Вiра.
03.25 Українцi Надiя.
04.20,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1

06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Коти-аристократи».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.20 Х/ф «Перший лицар при
дворi Аладiна».
12.20 Х/ф «Пригоди слона».
14.00 Х/ф «Укол парасолькою».
16.00 Т/с «Завжди говори завжди 2».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
22.10,01.25 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
02.10 Х/ф «Врятована». (2).
03.35 Х/ф «Музик а з iншої
кiмнати».
05.15 «Нiчне життя».
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оздоровчі

Ожиріння та травми – серед причин жіночого раку
Злоякісні пух¬лини жіночих статевих органів – причина смертності №1
працездатних жінок у світі. Серед онкозахворювань жінок в Україні лідирує
рак молочної залози, і щороку зростання становить 1-3%. Більше ніж у
третини хворих цю недугу лікарі виявляють уже в занедбаних стадіях, коли
вплинути на процес неможливо…
Рак – генетична хвороба?

Наскільки великим є ризик захворіти, якщо на
рак нездужали бабуся, мама чи сестра? Це питання
хвилює багатьох. Так ось, лише 5-10% усіх випадків раку молочної залози пов’язані зі спадковістю
(мутації в генах). Тож варто знати, що можливість
розвитку раку більше залежить від факторів зовнішнього середовища, ніж від
спадкової схильності. Тому жінкам,
у родинах яких були хворі на рак молочної залози, треба особливу увагу
приділяти способу свого життя — не
курити, не зловживати алкоголем,
контролювати масу тіла, уникати
стресів, не робити абортів. Варто
відстежувати й гормональний статус
організму (гормони репродукції,
щитовидної залози, надниркових
залоз), а після 35 років щороку відвідувати мамолога.
Ознаки сімейного ракового
синдрому: двоє та більше родичів
мають рак одного й того ж органу;
двоє та більше родичів першого
ступеня спорідненості мають рак
різної локалізації (наприклад, рак
шлунка, матки, легені, саркоми);
троє і більше родичів з гормонозумовленими
пухлинами (наприклад, рак молочної залози, рак
яєчника, рак матки) тощо. У близнюків, до речі,
пухлини виникають в одному віці і в одних і тих же
місцях. А ще у кожному наступному поколінні вони
з’являються у більш молодому віці.
Вважалося, що рак – недуга зрілого
віку. Та, на превеликий жаль, за останні
два десятиріччя ця хвороба значно помолодшала.
До профілактики сімейного ракового синдрому
належать онкогенетичні консультації, наступні
клінічні й лабораторні обстеження, а також визначення мутацій генів у спеціальних лабораторіях.
В Україні така робота поки що перебуває на початковій стадії.
У кожної третьої жінки з раком молочної залози за рік-півтора до виявлення
хвороби ставалася травма молочної залози: удар, стискування, укус. І це має науко-

ве пояснення, бо утворена на місці травми
сполучна тканина набуває здатності
виробляти естрогени (один із двох типів
гормонів, які виділяються зрілим яєчником) позаяєчниковим шляхом. Причому
їхня концентрація в молочній залозі може
зростати в десятки разів вище норми.

Чинники розвитку раку
молочної залози

1. Вік – 40-60 років.
2. Пізня перша вагітність або її відсутність.
3. Надмірна вага тіла.
4. Рак молочної залози у сестри або матері.
5. Дисгормональні доброякісні захворювання
молочних залоз.
6. Відсутність або короткий період годування
грудьми.
7. Сексуальні розлади.
8. Гінекологічна патологія.
9. Гіпотиреоз.
Незалежно від того, належить жінка до групи
ризику чи ні, вона не повинна ухилятися від онкопрофоглядів і має навчитися обстежувати свої
молочні залози.

Самообстеження
молочних залоз

Його слід проводити щомісяця першого
тижня після менструації, бо в цей період молочні

залози не напружені та не збільшені, а жінки
в менопаузі повинні робити огляд певного дня
місяця (наприклад, у дату свого народження).
1. Огляд. Жінка стає перед дзеркалом з
піднятими догори руками і оглядає свої молочні
залози, порівнює їхній розмір, виявляє нерівності на поверхні шкіри, тріщини та перевіряє, чи є
виділення із сосків.
2. Пальпація. Її проводять лежачи, підставивши під лопатку подушечку або валик.
Пальпацію молочної залози виконують усією
протилежною рукою обережно, без натискання.
Дослідження проводять у трьох положеннях:
рука вгору за голову, рука в сторону та вздовж
тіла. Спочатку пальпують зовнішній бік залози,
йдуть пальцями від соска назовні, потім – внутрішній бік від соска до грудини. Натисніть на
ареолу та сосок і перевірте, чи немає
виділень, далі – пальпуйте підпахвові
впадини та надключичні ямки з метою
виявлення збільшених лімфовузлів.
Жінку повинна насторожити зміна
форми й розміру грудей, затвердіння
або потовщення, висипи, заглибини
чи горбики на шкірі, біль. На сосках
– кров’яні або безбарвні виділення,
намокання чи висипи на соску чи навколо нього, затвердіння, втягнення.
Насторожити має і припухлість чи
набряк у пахвових ділянках. При певних навичках жінка може самостійно
знаходити патологічні утворення в
молочних залозах від 0,5 до 1 см у
діаметрі, що має велике значення саме
для ранньої діагностики раку.

Неправильне
харчування збільшує
ризик занедужати

Надлишкова маса тіла та вживання їжі, що
містить велику кількість жирів є чинниками ризику
захворювання на рак молочної залози. Деякі продукти харчування здатні зменшувати або збільшувати ризик розвитку раку молочної залози, тож:
…питома вага жирів у щоденному раціоні не
повинна перевищувати 30%.
…замінюйте тваринні жири рослинними.
…обмежуйте споживання кондитерських виробів, цукерок, шоколаду, вершків, жирних сортів
сиру та м’яса, копченостей.
…віддавайте перевагу білому м’ясу та рибі;
…щоденно споживайте різноманітні свіжі овочі, фрукти та соки;
…збільшуйте споживання клітковини (хліб з
борошна грубого помолу, каші, багаті на клітковину овочі, особливо свіжі, зелень, бобові);
…не зловживайте алкогольними напоями.

Олександр ІВАЩУК, професор, завідувач
кафедри онкології та радіології БДМУ, Тетяна
КРУК, асистент кафедри

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот № 1. Комплекс, загальною площею 4 532,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Привокзальна, 16А, є власністю боржника згідно свідоцтва
про право власності на нерухоме майно виданого на підставі рішення Виконавчого комітету Івановецької сільської ради за № 50 від 30.03.2009 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед
ВАТ «ДОБУ». Комплекс складається з вагової (літ. А), пл. 30,90 кв.м., виробничого цеху (літ. Б), пл. 461,60 кв.м., складу з їдальнею (літ. К), пл. 1 104,00 кв.м., складу (літ. Р), пл. 311,30 кв.м., виробничого
цеху, (літ. Ф), пл. 2 625,00 кв.м., разом із трансформаторною підстанцією. Нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці відповідної площі, на розроблення проекту відведення якої для надання в довгострокову оренду терміном на 49 років 10 січня 2011 року ІІІ сесією VІ скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на даний час, відсутні. Відсутні
також відомості щодо обмеження на використання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 790 099,75грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 39 50499грн. без ПДВ.
Лот № 2. Житловий будинок загальною площею 179,30 кв.м, з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Тиха, 22, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом Кельменецького районного нотаріального округу
11.10.2007 року та зареєстрованого в реєстрі за № 3413 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». Житловий будинок (літ. А-І), житловою площею 79,30 кв.м, матеріал стін
– цегла. Належні до нього господарські та побутові будівлі і споруди: вхід до підвалу (літ. Вх), підвал (літ. Пд.), літня кухня (літ. Б), гараж (літ. В), навіс (літ. Г), сарай (літ. Д), убиральня (літ. Е), ворота № 1,
огорожа № 2. Процент зносу відповідає значенню – конструктивні елементи житлового будинку перебувають у доброму технічному стані, внутрішні оздоблювальні роботи проведені з використанням сучасних
оздоблювальних матеріалів. Присутні основні комунікації. Нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці площею 0,24 га, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання якої в
довгострокову оренду терміном на 49 років 20 травня 2009 року ХХІІІ сесією V скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на даний час, відсутні.
Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 176 842,05грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 8 842,10грн. без ПДВ.
Лот №3. Нежитлова будівля заготівельного пункту 132.6кв.м за адресою: вул. Головна, 84 в с. Іванівці Кельменецького р-ну Чернівецької обл., що є власністю ПП «Поляріс» (ЄДРПОУ 30071840) згідно
договору купівлі-продажу ВСА №357506 від 01.03.05р. за р.№200, та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Кельменецького відділення
№6796. Об’єкт нерухомості – нежитл.будівля загот.пункту літ.А-1 (фундамент камінь бутовий, стіни камінь черепашник, мережі: електроосвітлення), заг.площею 132.60кв.м, розташована на зем.ділянці
0.15га для комерційної діяльності, яка перебуває в оренді. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 43 932,93грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
– 2 196,65грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1, №2 та №3 призначені на 26.11.2012р. о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул.. Сагайдачного, 24. Кінцевий термін реєстрації:
26.11.2012р. об 11:00 год.
Лот №4. 1/2 частина будівлі (склад готової продукції) площею 829.6кв.м. Стартова (початкова) ціна – 564 262,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 28 213,10грн. без ПДВ.
Лот №5. 1/2 частина будівлі (склад готової продукції) площею 829.6кв.м. Стартова (початкова) ціна – 564 262,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 28 213,10грн. без ПДВ.
Об’єкт нерухомості, по 1/2 частині якого пропонується до продажу лотами №4 та №5, розташовано за адресою: вул. Миколаївська, 36«С», м.Чернівці, Чернівецька область, що є власністю 2х боржниківфіз.осіб (в рівних частинах) згідно договору купівлі-продажу ВКВ №873029 від 27.11.07р. за р.№9382, та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Приват Банк», являє собою нежитл.
будівлю складу готової продукції заг.площею 829.6кв.м (стіни цегла, під’їзні шляхи: автодорога, ж/д під’їзд), тех.стан задовільний з відповідним %фіз.зносу. Відомості щодо розміру та правового статусу
зем.ділянки, та обмежень на використання відсутні. Інші дані невідомі. Прилюдні торги по лотам №4 та №5 призначені на 28.11.2012р. о 10:15 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,
2А. Кінцевий термін реєстрації: 26.11.2012р. о 09:15 год.
Лот №6. Земельна ділянка заг.площею 0.1281га в с. Грушівка Волоківської сільради, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., що є власністю боржника-фіз.особи згідно держ.акту на право власності на зем.
ділянку ЯД №080696 від 25.06.08р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Універсал Банк» м.Чернівці. Об’єкт нерухомості – зем.ділянка кадастровий №7321080900:02:003:0188,
для будівництва та обсл-ня жилого будинку, госп.будівель та споруд, під’їзд з твердим покриттям, поруч електро-, газопостачання. Відомості щодо обмежень на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 60 820,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 041,00грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №6 призначені на 29.11.2012р. о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька
обл., смт. Глибока, 2-А. Кінцевий термін реєстрації: 29.11.2012р. об 11:00 год.
Лот №7. Земельна ділянка площею 0.25га по вул.З.Михайлюка в с. Брусниця, Кіцманський район, Чернівецька обл., що є власністю боржника-фіз.особи згідно держ.акту на право власності на зем.
ділянку ЯД №091179 від 22.02.08р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ»» м.Кіцмань. об’єкт нерухомості – зем.ділянка кадастровий №7322581500:02:002:0057, для
будівництва та обсл-ня жилого будинку, госп.будівель та споруд, прямокутної форми. Відомості щодо обмежень на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 125 880,00грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок – 6 294,00грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №7 призначені на 30.11.2012р. о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Українська, 53. Кінцевий
термін реєстрації: 30.11.2012р. об 11:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750
в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути
присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних
торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних
торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у т.ч. і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних
торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення
прилюдних торгів. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний
рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

Не переїдайте
жирного під час
вагітності!

Адже жінки, які під час вагітності
харчуються жирними продуктами, в разі
народження дівчинки ризикують «подарувати» своїй дитині ожиріння або рак
молочної залози. Лікарі з Університету
Окленда в Новій Зеландії виявили, що
дієта з високим вмістом жирів під час
дозрівання ембріона шкідлива для майбутнього здоров’я дівчаток, оскільки таке
харчування спричиняє ранню статеву зрілість, гормональний збій у підлітковому
віці, порушення щомісячних менструальних циклів і збільшення ризику ракових
пухлин у грудній ділянці.
Жири, отримані матір’ю під час вагітності, позначаються на розвитку
організму дитини, особливо у дівчаток.
Це спричиняє в майбутньому проблеми ожиріння – адже малятка у таких
матерів народжуються вже з великою
кількістю жирів у тілі, яких важко позбутися, навіть якщо в майбутньому дитина
харчуватиметься правильно. Педіатри
рекомендують мамам виключити з харчування всі смажені страви, особливо
м’ясні (сосиски, ковбаси, відбивні, бекон, салямі) і солодке, а також вибирати
знежирене молоко та йогурти, готувати
їжу на пару й споживати більше риби та
птиці. Жирні продукти кардинально змінюють вироблення важливих гормонів в
жіночому організмі, а комбінація перед
– і післяпологових чинників харчування
зачіпає репродуктивне дозрівання, репродуктивну здатність і здоров’я дівчаток, які народяться.

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

Гороскоп на тиждень
Більше уваги приділяйте собі, власним смакам та інтересам. Імовірна переоцінка духовних цінностей, яка може
відбитися на вашій долі. Прислуховуйтесь до критичних
зауважень і порад, аби не проґавити важливого.
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Передплатний індекс

№45 (462) 08.11.2012 - 14.11.2012

Станете об’єктом підвищеної уваги. Не дозволяйте
страху й зайвій скромності перешкодити вам отримати
з цього можливу вигоду. Не вказуйте людям місце, де
вони повинні знаходитися: це принесе більше шкоди,
ніж користі.

Якщо задумалися над зміною роботи – нині сприятливий період для пошуків нового місця. Завершіть розпочаті справи, це дозволить уникнути неприємностей.
У родині можлива конфліктна ситуація щодо фінансів.
Приділіть більше уваги відпочинку, поїдьте на природу.

Без жодних зусиль притягуватимете до себе увагу
і захоплені погляди. У цей період можете відкрити
для себе щось нове і вигідне в діловому партнерстві,
отримати допомогу і звільнення від минулих боргів.
Невдовзі настане ваш час, коли зможете багато чого
реалізувати.
Фортуна подарує вам дивовижний шанс розкрити свій
творчий потенціал. Несподівано знайдете загублені довідки
чи інші папери, втрата яких змусила вас похвилюватися. У
кінці тижня будете сповнені сил та енергії, тож намагайтеся
встигнути завершити якомога більшу кількість справ.

Більше думайте про відпочинок і не надто переймайтеся роботою. Спокійне тихе життя може розбурхати
яскрава пригода.Остаточно визначтеся з важливим
рішенням. Проявіть творчу ініціативу і будьте доброзичливими у стосунках з колегами, особливо з підлеглими.

Не зупиняйтеся на досягнутому, сміливо беріть наступну висоту. Не відмовляйтеся від запрошення на вечірку, де ви дізнаєтеся багато нового і корисного для себе.
Рухатиметеся вперед при збігу сприятливих моментів. Для
здійснення планів усе у ваших руках.

Ви справляєте позитивне враження на оточення, їм
здається, що ваші можливості безмежні, але ніхто не здогадується, як важко це дається. Довіряйте своїй інтуїції,
вона підкаже правильне рішення. Реально розраховуйте
сили, не доводьте себе зайвим навантаженням до нервового зриву.

Будете сповнені сил та енергії, тому тиждень цілком
підходить для здійснення задуманого. Оригінальних
ідей хоч відбавляй, а ось часу на їхню реалізацію
практично немає, тому не відмовляйтеся від допомоги
друзів. Справи підуть успішно, якщо ви не будете надто
принциповими.
Корисно поміркувати й зіставити причини й наслідки
життєвих ситуацій. Не варто приймати поспішних рішень,
будьте розважливі і наполегливо працюйте на своє майбутнє. Втілюйте в життя свої задуми! Намагайтеся ні на
кого не ображатися і не засмучуватися.

Тиждень сприятливий для підписання паперів і
зав’язування контактів. Не спізнюйтеся, приходьте на
роботу вчасно. Однак не варто й намагатися завоювати
репутацію трудоголіка – ваші зусилля не поцінують. Оригінальність, жвавість і відкритий розум дозволять впоратися
з багатьма проблемами.
Зросте навантаження інтелектуального характеру:
від вас вимагатимуть більше відповідальності. Розчаруєтеся в діловій сфері, але отримаєте моральну підтримку
при дружніх зустрічах. Кінець тижня може принести
творче натхнення і незвичайні нові ідеї.
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Версі ї

7 вправ для відновлення форми
Вправа 1. Живіт
Початкове положення:
лежачи на спині, коліна зігнуті і підтягнуті до грудей,
п’яти притиснуті до сідниць,
руки за головою.
Виконувати скручування,
водночас піднімаючи таз і
плечі від підлоги. Стежте за
тим, щоби поперек залишався
притиснутим до підлоги.
Вправа 2. Талія
Початкове положення:
лежачи на боці, лікоть розташований під плечем; коліно
ноги, прилеглої до підлоги,
зігнуте; друга нога пряма.
Виконувати рух тазом
угору, не зміщуючи при цьому таз назад.
Вправа 3. Спина
Початкове положення:
стоячи, ноги на ширині плечей, коліна злегка зігнуті,
корпус нахилений вперед, в
руках гантелі вагою 1-3 кг.
Розводити руки, напружуючи м’язи спини, руки

округлити, лікті «дивляться»
у сторони, кисті направлені
вниз. Спину тримайте рівно,
не піднімайте плечі.
Вправа 4. Сідниці і задня поверхня стегна
Початкове положення: лежачи на животі, руки
вздовж тулуба, стопи ширше
стегон, п’яти «дивляться»
всередину.
Одночасно підніма-

ти вгору обидві ноги, вгорі
з’єднуючи п’яти. При цьому
не можна відривати грудну
клітку від підлоги.
Усі вправи варто робити у
3 підходи по 20 разів.
Вправа 5. Ноги
Початкове положення:
стоячи, ноги на ширині плечей, ступні паралельні одна
одній, в руках гантелі вагою
1-3 кг.

Зробити випад однією ногою назад і, піднявши коліно
вгору, плавно повернутися у вихідне положення. Не
округлюйте спину. Повторити
другою ногою.
Вправа 6. Зовнішня поверхня стегна
Початкове положення:
стоячи, вага тіла перенесена
на одну ногу, друга нога піднята.
Піднімайте ногу вгору.
Опускаючи її, не торкатися підлоги, спину тримати
прямо.
Вправа 7. Внутрішня
поверхня стегна
Початкове положення:
лежачи на боці, одна нога
прилягає до підлоги, друга
зігнута в коліні.
Виконувати рухи вгору
ногою, прилеглої до підлоги,
не зміщувати таз.
Ці вправи потрібно робити також у 3 підходи, але по 15
разів для кожної ноги.

Губи розкажуть про Ваш характер
За якими тільки ознаками
люди не намагаються
визначити характер і
темперамент партнера.
Жіночі губи є не тільки
жаданим об’єктом для
чоловіків, а й показником
чуттєвості.
Губи можуть багато що розповісти
про характер та темперамент власниці.
Для прикладу, повні губи є свідченням
підвищеної чуттєвості та сексуальності.
Найбільш відомим прикладом є Мерилін
Монро. Для власниць повненьких губ
важливі не стільки кохання і глибоке
почуття, скільки можливість завжди
бути у центрі уваги. Такі дівчата – великі
егоїстки: вони вміють вправно керувати
людьми. Та, незважаючи на це, такі жінки
є чудовими матерями.

Красуням із вузькими губами в коханні щастить менше. Та в них дуже
міцний темперамент. Такі жінки рідко
демонструють свої душевні хвилювання,
та їх видають щільно стиснуті губи. Багато хто з них у прагненні незалежними
залишаються самотніми.
Якщо ж верхня губа менша нижньої,
ймовірно, її власниця – легковажна дівчина, що перебуває у вічному пошуку
чергового партнера. Такі жінки прагнуть
щодня нових емоцій.
Якщо ж, навпаки, верхня губа повніша нижньої, то це знак того, що дівчина
великодушна і справжня, природна.
Вона навряд чи буде задивлятися на
інших чоловіків та про кокетство все ж
не забуде. Як правило, такі дами схильні
до повноти та люблять добре поїсти. Ще
однією їхньою слабкістю є секс.
Асиметричний рот у багатьох викликає неприязнь і вважається ознакою недобрих, брехливих людей. Важко судити
про те, якими будуть ці жінки у стосунках,

Влада оголосила, що
причин для підвищення цін
нема, тому ціни будуть завищувати без причини…
– У вас ацетилсаліцилова кислота є?
– Тобто, аспірин?
– Так-так. Постійно забуваю це слово…

У сквері на Соборній площі розкинуло свої кремезні
віти велике дерево, посаджене ще за Австро-Угорської
імперії. Його жовте листя привертає увагу, адже сусідні
дерева стоять уже «голі», а гінкго білоба своїм жовтим
вбранням і досі прикрашає округу.
Під деревом гуртуються жінки з
пакетами і, нахилившись, порпаються у траві. Вони збирають опале листя
з цілющого дерева. Адже ліки з листя,
кори, квітів і плодів гінкго білоби –
надзвичайно чудодійні.
– Знайома, яка вже багато років
лікується за допомоги листя цього
дерева, порадила й мені назбирати на
зиму цілющого «вбрання», – розповідає пані Олена, стоячи під деревом з
повним мішечком серцеподібних листочків. – Адже я щомісяця витрачаю
на ліки з гінкго білоби купу грошей…
Відтак тепер помию добре листячко,
висушу, перетру через м’ясорубку та
заварюватиму чай. Він помічний для
судин мозку, добре очищує організм.
Лікуватимусь цінними ліками безкоштовно!
Препарати на основі сполук, виділених з листя гінкго
застосовують при деяких судинних захворюваннях, при
атеросклерозі та розсіяно-

навряд чи вони розкриваються перед
тобою до кінця. Ці панянки спокійно
можуть обманювати, плести інтриги та
холоднокровно домагатися мети.
Великий рот, з одного боку виглядає
відразливо, а з іншого – мило й невимушено. Як правило, такі дівчата відкриті
для спілкування, з ними завжди приємно
проводити час. Ці леді – оптимістки,
вони завжди посміхаються. Чоловікові з
такою жінкою буде легко, тому що вона
завжди готова зрозуміти та прийняти
його недоліки.

Магнітні бурі в листопаді
11 листопада – від 16 до 18 год.;
12 листопада – від 19 до 21 год.;
14 листопада – від 12 до 14 год.;
16 листопада – від 11 до 13 год.;
17 листопада – від 17 до 19 год.;

Чернівчани збирають листя з дерева епохи динозаврів

20 листопада – від 17 до 20 год.;
23 листопада – від 12 до 14 год.;
28 листопада – від 16 до 18 год.;
29 листопада – від 04 до 06 год..

У ці дні у людей з послабленим імунітетом, які мають хронічні захворювання, реагують на зміни погоди, може погіршитися самопочуття. Тому ведіть
здоровий спосіб життя, не перенапружуйтеся ні фізично, ні емоційно.
Крім того, 9 та 25 листопада можливі слабкість та знесилення. Тож зменшіть
навантаження і збільшіть час відпочинку.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього господарськими
будівлями та спорудами загальною площею 39,40 кв.м., що є власністю Ватрич Л.Й. (вул. Буковинська, 29,
с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл., код відсутній).Правовстановлюючі документи: Свідоцтво
про право на спадщину за законом серії ВАР №068625 від 16.09.2003р. Місцезнаходження майна: вул. Буковинська, 29, с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл. Одноповерховий цегляний житловий будинок
літ.А-1, 1964 року забудови загальною площею 39, 40кв.м, літня кухня літ.Б, площею забудови 9,0кв.м, сараї
літ.В, Г,Д, гараж літ.Е, вбиральня літ.Ж, підвал Пд, колодязь літ.К, огорожа №1-3. Технічний стан житлового
будинку, будівель та споруд характеризується як добрий. Житловий будинок складається з: коридор – 8,6кв.м,
1-а кімната – 12,60кв.м, 2-а кімната – 14,8кв.м, комора-котельня – 3,40кв.м. В наявності електропостачання
та газопостачання, опалення.. Фундаменти: бетон, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерев’яні балки;
дах – двосхилий по дерев’яних кроквах, покрівля: металева, азбестоцементні листи, прорізи дерев’яні, підлога
– дощата, оздоблення – штукатурка стін з наступним фарбуванням, шпалери. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 75344.85 грн. (без ПДВ) (договір № 2612130 від 26.09.12)
Гарантійний внесок –3767.24 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед:ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових
будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 26 листопада 2012 р. об 16:00 год. за адресою: с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл., в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 26 листопада 2012 р. до 15:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл.,
МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського районного управління юстиції. Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

му склерозі, для поліпшення
пам’яті і концентрації уваги.
Вони підсилюють мікроциркуляцію крові у тканинах та
органах. Існує безліч думок
про ефективність гінкго білоби: від реклами до критичних
матеріалів у медичних журналах. Але є дані клінічних
досліджень, які зазначають
на те, що тривале застосування таких препаратів збільшує
ризик розвитку інсульту. Тож,
купуючи препарати чи роблячи їх самостійно, – обов’язково
проконсультуйтеся з лікарем.
У Чернівцях росте всього кілька
гінкго білоб: у ботанічному саду, у
парку Резиденції митрополитів та на
Соборній площі. Четверта – у дворі
будинку, де живе відомий у Чернівцях
журналіст Жан Макаренко. Дерево
посадив колись його батько.

Килим з гінкго – звична річ

Гінкго дволопасна – єдиний представник класу
гінкгових, які були широко розповсюджені на Землі
у мезозойську еру. Ці дерева – сучасники динозаврів. Далекими родичами гінкго у відділі голонасінніх
рослин є сучасні ялинки та сосни.
У Сибіру юрського та крейдового періоду
гінкгові були настільки звичним явищем, що нині
зустрічаються у більшості відкладень тих часів.
Бо восени земля була вкрита суцільним килимом з
листя гінкго, – як нині вкрита кленовим чи липовим
листям.
Протягом багатьох століть вважалося, що дикі
види цієї рослини не зустрічаються. Тепер відомо,
що дика форма гінкго росте у двох районах на сході
Китаю.

фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
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Легенда про вічне кохання

Листок цього дерева за формою нагадує серце.
Через це в народі його називають деревом кохання.
За легендою, чоловіче та жіноче дерева гінкго – це
земні хлопець та дівчина, які дуже любили одне
одного, але не здогадувалися, що їхнє кохання взаємне. Дівчина, у надії дочекатися свого коханого,
пішла до Бога і попросила перетворити її на дерево.
Бог виконав її прохання і перетворив на рослину,
яку назвав Гінкго. Невдовзі хлопець прийшов до
коханої і не знайшов її. Тож і він попросив Бога
перетворити його на дерево, щоби їхнє кохання
було вічним. Від тих часів на Землі ростуть чоловічі
і жіночі дерева гінкго.

Підготувала Любов КАФАНОВА, «Версії»

Співочий будівельник обіцяє Україні до 2 млрд. грн. на рік
від своїх винаходів
Заслужений винахідник України,
доктор технічних наук, автор і
виконавець багатьох віршів та пісень
російською, українською, ідиш,
відомий у Чернівцях доброчинник
Марко Шикович ФАЙНЕР напередодні
50-ї річниці своєї виробничої,
науково-педагогічної та громадської
діяльності розповів журналістам
про свої розробки, винаходи та
дослідження.

Марко Шикович вважає себе справжнім
чернівецьким євреєм, хоча народився у Старокостянтинові на Хмельниччині. Він неодноразово
зауважував публічно, що особлива аура нашого
міста допомогла йому самоутвердитися та самореалізуватися.
У своїй дослідницькій діяльності він розробляв не тільки нові цементні суміші, але й
технології їхнього використання. Будівельник
Файнер настільки порозумівся з «поводженням»
бетонних конструкцій, що попередив багато
масових аварій і руйнувань багатьох споруд. І

нині Марко Шикович працює над проектами, які в
найближчому майбутньому втілюватиме у життя.
Найважливішими зі своїх винаходів п. Файнер вважає такі, що знайшли практичне застосування. Може найцікавіша для пересічного читача
– утилізація відходів спиртової промисловості,
пристосована до цементу. Але найбільше дошкуляє будівельникам проблема довговічності

бетону в конструкціях: «У зразках показники
довговічності та морозостійкості контролюються
добре, але що там у конструкціях робиться, ніхто
не знав, от тут і став у пригоді мій винахід з діагностики конструкцій. Він уже знайшов широке
застосування при будівництві мостів та гідротехнічних споруд.»
А розрядно-імпульсна технологія приготу-

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – вбудоване нежитлове
приміщення загальною площею 60,27 м2, що є власністю Швед О.І. (вул. Незалежності, 8/4, м. Кіцмань, Чернівецької обл., код 2462203743). Правовстановлюючі документи:
Договір купівлі - продажу ВСА №357690 від 16.03.2005р., Договір про виділ у натурі частки нерухомого майна ВЕА №001932 від 12.07.2006р. Місцезнаходження майна: вул. Незалежності, 8, м. Кіцмань, Чернівецької області. Вбудоване нежиле приміщення п’ятиповерхового цегляного житлового будинку на першому поверсі для побутового призначення.
Приміщення знаходиться в доброму стані та використовується як перукарня. Висота приміщень – 2,70м. Приміщення складається з: кабінет завідуючого -1-33 площею 20,70кв.м,
роздягальня 1-34 площею – 10,7кв.м, комора 1-35 площею – 1,90кв.м, частина вестибюлю 1-37 площею – 26,97кв.м. Фундаменти – бетонні блоки, стіни – цегляні поштукатурені, перегородки – цегляні поштукатурені, перекриття – 3/бетонні плити, дах – рулонне покриття, підлоги – керамічна плитка, прорізи – м/пластикові склопакети, внутрішнє
опорядження покращене, штукатурка, шпатлювання, побілка водоемульсійним розчином, обшивка г/картоном, оздоблення керамічною плиткою, обої. В наявності – автономне
опалення, водопровід, каналізація, газопостачання., електроенергія, телефон, пожежна та охоронна сигналізація, радіо, телебачення. Земельна ділянка не приватизована. Інші
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 253359,50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612129 від 26.09.12)
Гарантійний внесок –12667,97 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205.
ЛОТ № 2 - житловий будинок, загальною площею 152,9 м. кв. та земельна ділянка загальною площею 928 м. кв, що належить Рокочій Роману Васильовичу (вул. О. Кобилянської,
2А/2, м. Кіцмань, Чернівецької області, код 2843307133). Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВВО №555783 від 113.11.2004р., державний акт на право
власності на земельну ділянку за №011084500031.від 09.04.2010р. Місцезнаходження майна: вул. Садова, 2, м. Кіцмань, Чернівецької області. Житловий будинок цегляний без
ремонту та будь-яких покращень. Будівля житлового будинку знаходиться в доброму технічному стані. Кількість поверхів – 1, висота приміщень – 2,70м. Фундаменти – бетонні
стрічкові, стіни перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття, покриття – деревяне, дах шатровий, шифер по деревяній обрешітці, підлоги – деревяні, прорізи – деревяні, внутрішнє опорядження просте, штукатурка, побілка, інженерне забезпечення – газ, електропостачання. Житловий будинок розташований на земельній ділянці. Поряд з земельною
ділянкою проведено мережі електропостачання та газопостачання. Рельеф земельної ділянки – рівнинний. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 161940,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 2612154 від 31.10.12) Гарантійний внесок –8097,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ АК«Промінвестбанкк»,
м. Чернівці, вул. Головна, 205 По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 26 листопада
2012 р. об 12:00 год. за адресою: м. Кіцмань, Чернівецької області.в приміщенні ВДВС Кіцманського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 26 листопада 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лотам №1,2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

вання бетонної суміші, розроблена Файнером,
поки що не знайшла широкого застосування,
окрім оборонного будівництва.
– Сьогодні в Україні перевитрачається до
30% цементу, до 15% металу і до мільйона кубометрів бетону, – продовжує Марко Шикович, –
навіть не рахуючи банальних втрат від крадіжок і
поганої якості заповнювачів. Марнотрати ці лягають на собівартість продукції. І за це ми платимо
дорогим житлом, дорогими дорогами. А питання
стоїть в тому, що досі не існувало досконалої
методики розрахунку та оперативного регулювання технологічних процесів. Я таку методику
розробив і пропоную її впровадити у виробництві,
– розповідає Марко ФАЙНЕР. – Нещодавно закінчив тему, яка обіцяє країні економічний приріст
до 2 млрд. грн. на рік. Крім методики я розробив
і конкретні способи її реалізації.
Марк Шикович бере участь у реставрації головної синагоги Буковини, про що також ішлося
на прес-конференції:
– Минулого тижня ми заселили третій поверх
дітьми, тепер дитячий єврейський центр розташований у Синагозі. Тут є три класи, зал для ігор
і конференцій і кабінет для вчителів, – повідомив
Ісаак БЕЗНОС, голова правління іудейської
релігійної громади Буковини.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – житловий будинок, загальною площею 107,70 м. кв. з належними до нього господарськими будівлями та сорудами, що знаходиться по вул. Миру, 29, в с. Мамаївці,
Кіцманського району, Чернівецької області, що є власністю Рурака Д.М. (вул. Миру, 29, в с. Мамаївці, Кіцманського району, Чернівецької області, код 2822619897). Правовстановлюючі документи: Рішення суду №
2-1633/2007 від 12.11.2007р. Місцезнаходження майна: вул. Миру, 29, в с. Мамаївці, Кіцманського району,
Чернівецької області. Одноповерховий цегляний житловий будинок літ.А площею 107,70кв.м, дощата вбиральня літ.Б, цегляний сарай літ.В, цегляний сарай літГ, дощатий сарай літ.Д, огорожа № 1-3. Технічний стан
житлового будинку характеризується як задовільний. Земельна ділянка неприватизована. Житловий будинок
складається з: коридор – 13,60кв.м, 1-а кімната – 20,20кв.м, 2-а кімната – 20,20кв.м, кухня – 13,50кв.м, 3-а
кімната – 20,20кв.м, 4-а кімната – 20,00кв.м. Фундаменти –бетон, стіни – цегляні, покрівля – шифер, електропостачання та газопостачання в наявності. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 242485,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612144 від 24.10.12) Гарантійний внесок –12124,25 грн без ПДВ Майно реалізується
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Укргазбанк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська,
77.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок
№ 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 28 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адресою: с.
Мамаївці, Кіцманський район, Чернівецької області. в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі
заяв 28 листопада 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р
37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського
районного управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

16

Передплатний індекс

№45 (462) 08.11.2012 - 14.11.2012

09584

зустрічі

Через біль до втілення мрій?

Адреналін у крові не тільки створює настрій, а й пришвидшує загоєння ран
Олександр КАРПЕНКО вже два роки працює
iнструктором з катання на роликах на ролердромі у
«Fantasy Town», що на третьому поверсі ТРЦ «Депот».
Хлопець вільно володіє п’ятьма стилями катання,
і навчає цього інших. І не тільки маленьких дітей,
а й дорослих. Найстаршому «учню» – 57 років, а
наймолодшій учениці – 4.

ром з катання на ковзанах. А у вересні 2010 року влаштувався в ТРЦ
«ДЕПОт», де також став інструктором, але вже з роликів. Ролер-спорт
має більші можливості, принаймні,
так я це побачив.
– Чи кожний охочий може навчитися кататися?
– Кататися на роликах може навчитися будь-хто, незалежно від
віку, бо головне – мати бажання. В

кілька видів. Якими стилями володієш ти, чи об’єднуєш декілька
в одному?
–Я вільно володію 5-ма стилями:
фріскейт, слайди, long jump, free
jump і стакер. Фріскейт – у буквальному перекладі — «вільне катання». Слайди — це такий технічний
елемент, коли один або два ролики
утримуються в положенні, перпендикулярному рухові. Стакер - катан-

– Розкажи про свій перший досвід катання на роликах. Скільки тобі було років, коли вперше
став на них?
–Уперше я став не на ролики,
а на ковзани. Ми з друзями, щоби
розважитися, вирішили покататися.
Тоді зрозумів, що це не так легко, як
здається. Мабуть, тому спочатку не
дуже сподобалося. Та після того, як
покатався ще кілька разів, з’явилася
жага до цього виду спорту. І я подумав: а чому б не об’єднати своє
захоплення з роботою?..
– І ти почав працювати?
– Так, з шістнадцяти років – на
льодовому майданчику інструкто-

Знімок на пам’ять з героєм першого інтерв’ю
– Таня Васкан і Сашко Карпенко

На роледромі завжди кайфово!

моїй практиці траплялися різні учні,
але найбільше здивував один чоловік. Чернівчанину Сергію Решетнікову 57 років. 2011 року він уперше
став на ролики, а зараз вже вільно
катається вулицями міста.
– Кого легше навчити: малих
дітей чи дорослих?
– Як я вже казав, кожний може
навчитися. Але, звичайно, легше
оволодівають катанням діти:вони
більш рухливі, а тому й здібніші.
– Що є головним у навчанні?
– Особисто для мене важливим є
характер людини, її бажання вчитися. І якщо видно, що вона прагне цього, то залишається тільки спрямувати
її в правильне русло.
– Знаю, що катання на роликах діляться за стилем на

ня на роликах-позашляховиках,які
спеціально створені для бездоріжніх
ділянок. Проте найбільш захопливим
є long jump та free jump – стрибки в
довжину та висоту.
– Бувають моменти, коли ти
не можеш виконати той чи інший
елемент?
– Іноді важко, але я докладаю максимум зусиль, щоби досягти бажаного
результату.
– У вас є своя команда ролерів
чи ви кожен сам за себе?
– Офіційної команди немає, але
ми збираємо людей, тому, можливо,
невдовзі з’явиться.
– Чи брав ти участь у змаганнях? Вигравав призові місця?
– Перші змагання, що відбулися в
Чернівцях, були для мене успішними.

Я брав участь у двох дисциплінах:
long jump та free jump, і скрізь посів
1 місце. Восени 2011 року їздив на
міжнародні змагання до Донецька, де
здобув 8 місце у free jump і 10 у long
jump серед понад 100 учасників. Тоді
я вперше змагався з дуже сильними
суперниками – чемпіонами світу. Тож
результати цих змагань, вважаю, були
досить непоганими. Тим більше, що я
вперше виїхав на турнір за межі міста.
А вже за кілька тижнів представляв
Чернівці на змаганнях у Києві, де було
понад 1000 учасників.
– Які в тебе стосунки з колективом «Fantasy Town»?
–Стосунки чудові, у нас схожі
смаки та захоплення. Та й керівництво
ставиться до нас з розумінням, спілкується на рівних.
– Кілька слів про ролер-клуб…
– Клуб створений для людей, які
не вміють кататися, але хочуть навчитися і відкрити для себе щось нове. У
нас є початковий, середній та високий рівні. Група налічує від 5 до 10
людей приблизно однакового віку і
рівня навчання. Стандартний курс із
10 занять коштує 400 гривень. Уроки
проводяться 2 рази на тиждень, але
учень може і сам відвідувати ролердром для закріплення навичок, які
здобуває під час навчання з інструктором. Це додатковий бонус, бо двічі
на тиждень учень ролер-клубу може
безкоштовно відвідати ролердром і
покататися. Індивідуальні заняття
дорожчі – 50 гривень за годину. Але
ефект кращий,бо інструктор приділяє
всю увагу винятково одному учню. Зазвичай ми займаємося на ролердромі,
а влітку іноді і на вулиці.
– Як твоя сім’я ставиться до
твоєї роботи?
–Тут є переваги й недоліки. Рідні,
приміром, задоволені, що я займаюсь
спортом, веду здоровий спосіб життя і
маю певні досягнення. Але часті травми змушують їх хвилюватися. Бо, якщо
відверто, падати на асфальті – а без
цього ніяк не обходиться – не надто…
приємно. Та адреналін у крові швидко
загоює рани.
– Твої побажання молоді?
– Займайтеся спортом і створюйте
інформаційні приводи, щоби було чути
імена все нових і нових спортсменів.
Хочу, щоби наше місто було спортивним. І – приходьте до нас!

Тетяна ВАСКАН, студентка
відділенння журналістики ЧНУ,
фото
Івана БОЧУЛИНСЬКОГО

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:
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