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Спелеоклуб «Троглодит»
став опікуном печер

4 стор.

Місцеве Діскавері

Розвідки неординарних людей: що чекає
на людство?

13 стор.

Нове у захисті
споживача

Бензиновий лобізм подолано. АЗС перевірятимуть.

16 стор.

Малий характерник з
Чернівців

стор. 2

«Малякання» від Артема Колядинського.

ЗВЕРНЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
Михайла ПАПІЄВА та заступника голови
обласної ради Валентина МАНІЛІЧА
з нагоди Шевченківських днів

Шановні краяни!

Щороку на початку весни наш народ разом з
усім світовим українством вшановують величний
геній Тараса Григоровича Шевченка – світоча
національної культури, видатного українського
поета, мислителя та просвітника. Невмируще
Шевченкове слово, сповнене святою синівською
любов’ю до рідної землі та її волелюбних господарів, було, є і завжди
буде життєвим дороговказом для багатьох поколінь наших попередників,
сучасників та нащадків. Пророчі рядки Кобзаря і сьогодні володіють
потужною консолідуючою силою, яка згуртовує наш народ на тернистому
шляху державотворення та національного самоствердження.
Тож будьмо гідними заповітів нашого величного співвітчизника і здійснімо
його мрію про вільне й заможне життя українців на рідній землі, в «сім’ї вольній,
новій»! Єднаймося віщим Кобзаревим словом у спільній праці задля щастя і
добробуту усіх і кожного, в ім’я піднесення слави та могутності матері – України!
З повагою
Заступник голови
Голова обласної
обласної ради
державної адміністрації
Валентин Маніліч
Михайло Папієв

Погода: Весна на порозі?
На дворі вже 10 березня, але зима поки не
відступає. Денні відлиги та морозяні ночі стали
для чернівчан великою проблемою. Адже під
ногами ковзанка, а обличчя січе – холодний вітер
та мокрий сніг… Тож коли весна нарешті «відбере
права» у зими і «вступить у свої володіння»?
За словами Тетяни НЕГАДАЙЛОВОЇ, на-

чальника Чернівецького гідрометеоцентру,
над Буковиною нині – антициклон. Від цього – така
різниця між денними та нічними температурами. Та
вже у другій декаді березня триматиметься більш
о
стала нічна температура – близько 0 . А справжня
весна розпочнеться лише від кінця березня.
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Проїзд на
приміських
потягах
дорожчає
З 14 березня дорожчає проїзд на приміських потягах. Щоправда, подорожчання не надто
суттєве, проїзд на приміських
потягах й надалі залишатиметься
найдешевшим методом пересування. Квитки дорожчають
на 1-2 гривні. Якщо раніше до
Снятина та Глибокої можна було
доїхати за 5 гривень, то тепер це
коштуватиме 7. Дорога до Вижниці та Коломиї теж подорожчає на
2 гривні – з 8-и до 10-и. А ось до
Яремчого лише на одну гривню
– від 10 до 11 грн.

Замість жезлів – квіти
Неймовірно, але
факт! Чернівецькі
даішники навчилися
приносити людям не
лише негативні, але й
позитивні емоції. Щоправда, акція була одноразова, приурочена
до 8-го Березня. У цей
день працівники ДАІ
були озброєні не лише
смугастими жезлами, а
й червоними гвоздиками. Міліціянти зупиняли
усіх жінок-водіїв і вітали їх зі святом весни від імені головного міліціонера області Миколи Харабари та
керівника обласної автоінспекції Ігора Доголіча.

Довели до смерті
50 людей і отримали привітання
Протягом 2010 року в Україні значно збільшилася кількість випадків катувань та смертей
у відділках міліції. Якщо 2009 року надійшло
21 повідомлення про смерть у міліції, то 2010
– майже 50.
Сотні людей поскаржилися на катування та
недостойне ставлення до них у відділках міліції.
На жаль, не всі міліціонери поводили себе як
справжні чоловіки, а тому в соціальних мережах
було розповсюджено привітання для таких стражів порядку з 8 Березня!

Мафія з
Тарасівців

Село Ванчиківці Новоселицького району…Темна ніч…
Раптом тишу розрізає...скло,
що розбилося. Це двоє невідомих пробралися у тамтешній
магазин та почали виносити з
нього усе, що їм було потрібно.
А хотілося їм печива, цукерок,
солодкої води…
За крадіжку правоохоронці
затримали 15 та 16-річного жителів сусіднього села Тарасівці.
У ході слідства буковинські Шерлоки Холмси з’ясували, що це не
перша справа «злочинного угрупування». Торік ці двоє у рідних
Тарасівцях викрали з магазину
продукти харчування на…183
гривні.

Кредит:
і сміх, і гріх

Ви колись брали кредит у
банку? Якщо так, то вам обов’язково сподобається нова пісня
чернівецького гурту «Stelsi» під
назвою «Кредит».
– Це такий собі жанровий
електро-панк з елементами українського фольку, – коментують
своє нове творіння музики.
Додамо, що це жартівлива пісенька, котра присвячена зовсім
не смішній, а іноді навіть трагічній
темі банківських кредитів.

Версії

Хто скаже, що на Буковині
довкіллям не переймаються,
буде неправий. Принаймні,
йому варто посидіти і послухати, про що йшлося на вчорашній колегії Держуправління
охорони навколишнього природного середовища. Мовилося ж про заповідники, яких
у нас 331, а їхня площа – 110
тис. гектарів. Іншими словами,
заповідність Букового краю
становить 12,8% від усієї території. Для порівняння: загальноукраїнський показник
заповідності – 5%, а загальноєвропейський – 20%. Тому
професійні екологи постійно
працюють над розширенням
екомережі. Маємо й новинку:
Дністровське водосховище

ввійде до Хотинського Національного парку, створеного
не так давно.
Крім того, ми єдина в Україні область, позбавлена пестицидів й отрутохімікатів. Одне
слово, чисті, мов скло. Хоча
радіти наперед не будемо,
бо, як зауважив у своїй доповіді перший заступник
начальника управління Володимир СОЛОДКИЙ, це не
означає, що природоохоронці
не надибають випадково в одному із районів покинутий ще
з радянських часів склад із цим
небезпечним непотрібом.
А ще держуправління відмовило у землевідведенні 2,8
гектарів землі, на яких розташувалися 10 ставків та прибережно-захисні смуги. Останні
збиралися використати не за
призначенням. Тому люди й
отримали відмову. Всього ж
торік управління розглянуло і
погодило 3650 документів під
житлову забудову.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версії»

«Троглодит»ставопікуном...популярнихібеззахисних
Віднині чернівецький спелеоклуб «Троглодит»
– один із найстаріших в Україні, якому вже немалонебагато як 36 років, – офіційно оформив опікунство
над відкритими ним печерами, ставши піонером цієї
справи в Україні.
– Коли держава не контролює
й не оберігає свої багатства, за цю
функцію береться громадськість?
– поцікавилася в автора ідеї віцепрезидента ЧСК «Троглодит»
Віталія КОРЖИКА. – Тим паче, що
спелеологія – це ж усього потрохи:
науки, охорони довкілля, хоббі. Але,
в основному, – спосіб життя!
– Певним чином. Та загалом у цивілізованому світі так і ведеться: спелеоклуби бережуть те, що відкрили,
– каже кандидат географічних наук
Віталій Коржик. – Коли понад три
десятиліття тому ми організувалися,
у списку буковинських печер було
лише три назви. А тепер на Буковині

стяглася під Молдовою та Україною.
Гадаю, ще не менше відкриттів нас
чекає попереду.
Наразі в Україні відкрито вже
більше тисячі печер і гротів. Переважна більшість із них розташована
у трьох регіонах. Близько 900 печер
— на території Кримського півострова, близько 100 — на Поділлі (переважно на Тернопільщині), до 150
– у нас, а решта 100-200 – в інших
регіонах.
... Варто лише спуститися під
землю, як потрапляєш у зовсім інший
– незвіданий світ, який живе за своїми законами і правилами. Під товщею
землі очам відкриваються справді

Україна
на межі
банкрутства

Американське видання «Business Insider» опублікувало
список країн, котрим загрожує
дефолт, тобто банкрутство, найб лиж ч им ч асом . У с п и с ку 18
невдах є й Україна. А саме на почесному 6 місці! Попереду лише
Венесуела, Греція, Аргентина,
Ірландія та Португалія. Експерти Світового банку оцінили
зовнішній борг України у 82%
її ВВП.

Екологія живе-поживає,
нам добра наживає...

маємо 150 відкритих і розвіданих
спелео-карстових об’єктів. А родзинкою буковинського підземного
«намиста» є зазвичай Попелюшка
– третя в світі за протяжністю серед
карстових печер у гіпсах, яка про-

фантастичні й феєричні картини.
Не дарма ж екскурсійні маршрути
завжди мають такі яскраві та влучні
назви, як, приміром, Лабіринт велетнів, зал Динозаврів тощо.
Усього ж у світі діють 1200 екс-

курсійних печер, з яких лише 24 можуть жити за рахунок екскурсійних
квитків.
Підземний світ завжди вабив
людей. І за першодослідниками, як
правило, приходять шукачі пригод
й екстриму. А це часто призводить до вандалізму і непоправних
втрат для природи. Окрім пасивного вкладу в зміну вигляду печер,
як-от витоптування долівки чи
внесення в середовище підземелля
нетипових для нього мікроорганізмів, відвідувачі відзначаються
й активними спробами залишити
свій слід. У відкритих загалу печерах можна побачити «наскельні
написи» на зразок популярних
кілька десятиліть тому «Серьожа+Лєра», не кажучи вже про більш
сучасне графіті. Печерні вандали
залишають купи сміття, нищать
унікальні кристали, сталактити і
сталагміти. Тож одразу після відкриття перед спелеологами постає
проблема збереження підземних
красот від небажаних відвідувачів.
Адже печери не тільки популярні, а
й дуже беззахисні, – наголошує В.
Коржик. – Їхній захист стає нашим
завданням. Для цього матимемо
певні контрольні функції.
Він, зокрема, розповів, що
2011-ий визнано європейським
Роком збереження кажанів. А у
печері Буковинка, що біля Станівців
Новоселицького району, мешкають
колонії летючих мишей трьох видів. Непосвяченим здається, що їх
там дуже й дуже багато, але Віталій
Павлович стверджує: після того,
як до Буковинки почали ходити
любителі пригод і місцеві вандали,
які смолоскипами випалюють живі
істоти, стріляють у них з рогаток
і пневматики, популяція цих унікальних рукокрилих ссавців стала
меншою у рази.

В Україні мешкають тільки
26 із 900 видів кажанів.
Рукокрилі — єдина група
ссавців, здатних до довготривалого активного польоту.
Хоча кажани добре бачать, у
темряві очі використовуються ними менш за все. Бо вони
«бачать» вухами. Випромінюючи серії ультразвукових
сигналів та сприймаючи їхнє
відлуння, кажани розрізняють об’єкти величиною до
0,08 мм. Це дозволяє їм успішно орієнтуватися та полювати
у темряві.
Найменший вид фауни
України – нетопир-карлик ,
– може поміститися в сірниковій коробці, найбільший
(вечірниця велетенська) — за
розмірами не більше горобця.
Кажани не будують сховищ, а використовують природні укриття або об’єкти,
створені людиною (печери,
скельні тріщини, дупла дерев,
горища тощо).
Зиму кажани проводять в
сплячці. Частіше за все зимовими квартирами для них є печери, в які вони повертаються
з року в рік.
Ідея громадської екологічної організації ЧСК «Троглодит», що об’єднує в своїх рядах понад 40 активістів,
серед яких дуже багато науковців,
щодо опікунства печерами краю
була вивчена й підтримана не тільки
громадською екологічною радою при
управлінні охорони навколишнього
природного середовища, а й самим
управлінням під час учорашньої
колегії.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Незміннамінливістьпріоритетів,
або Чому в Україні накопичується
конфліктний потенціал
Зовнішньополітичні уподобання України
залишаються невизначеними та багатовекторними.
А її влада не надто дослухається до думки експертів і
загалом суспільства.

Представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні наприкінці
минулого року звернулося до чернівецьких науковців-політологів
з проханням дати експертно-аналітичну оцінку змісту і змінам зовнішньої політики України, які відбувалися минулого року.
– Україна не має усталеної
сформованої системи координат,
системи зовнішньополітичних
пріоритетів, – заявив директор
Інституту європейської інтеграції
та регіональних досліджень ЧНУ,
доктор політичних наук, професор
Анатолій КРУГЛАШОВ, презентуючи в рамках Міжнародної науковопрактичної конференції студентів
та аспірантів аналітичну доповідь «Зовнішня політика України
- 2010: незмінна мінливість пріоритетів». – Не з точки зору законодавства, тому що закон про основи
зовнішньої політики України діє,
і торік він зазнав певної суттєвої
редакції, а з точки зору того, що
зовнішня політика України продовжує залишатися невизначеною,
нестабільною, мінливою і піддатливою як внутрішнім змінам,
так і дуже чутливою до зовнішніх
впливів.

Як зазначив пан Анатолій, мова
йде нібито про один рік, але насправді «рік суттєвий, рік важливий, рік зміни векторів, рік зміни
Вікторів, рік зміни пріоритетів нашої
зовнішньої політики». Найбільшу ж
стурбованість у науковця викликало те, що влада при цьому не надто
дослухається до думки експертів та
й загалом суспільства.
– В 2010 році було чітко зрозуміло, що науково-експертний
потенціал українського суспільства вищу владу цікавив не надто багато: як з питань комплексу
реформ, що були проголошені і
почали реалізуватись, так і тим
більше – з питань зовнішньої політики, – каже політолог. – Тобто
влада надає перевагу прийняттю
рішень у закритому кулуарноінституційному режимі. Без залучень до цих процесів експертів,
відповідних інституцій, і тим більше попереднього обговорення,
не будемо казати карколомних,
бо це аж надто сумно звучить, але
доленосних рішень. Така тенденція
є тривожною і небезпечною, тому
що насправді українське суспільство перебуває у стадії глибокої
неоднорідності, дезорієнтованості,
різноспрямованості векторів, в тому
числі ціннісних та геополітичних, а

відтак, коли не відбувається дискусії на рівні влада – гілка влади – опозиція, влада – експерти
– громадянське суспільство, влада
– громадяни в цілому, в країні неминуче накопичується протестний,
конфліктний потенціал.
Що ж до зовнішньополітичних
пріоритетів нашої держави, то, за
словами Анатолія Круглашова,
вони є вельми скромними:
– Пріоритетом для України зараз
не є ні Північна Африка, ні Південно-східна Азія, ні Латинська Америка – на відміну від братньої Білорусі,
яка має широкий діапазон геополітичних зацікавлень. Білорусь цікавить водночас і Венесуела, й Іран
– Україна в цьому плані набагато
скромніша в амбіціях. Наша еліта
усвідомила, що вона – регіональна
держава. Це Білорусь – світова держава, як і Росія: і не зрозуміло, хто
більший центр світової геополітики
– Москва чи Мінськ… А Україна усвідомила (слід віддати належне новій
адміністрації) – претензій виходити
за рамки регіональної політики і
регіонального масштабу в України
немає. Я це відзначаю як дуже позитивний факт: що українська еліта
усвідомила нарешті горизонт своїх
можливостей…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Основні тези доповіді:
У зовнішній політиці України
2010 року відбулось фактичне повернення до багатовекторності.
За короткий час від завершення президентських виборів,
країна відмовилась від євроатлантичної інтеграції.
Україна продовжує підтверджувати свою відданість стратегічній меті української держави
– європейській інтеграції. Хоча
на цьому напрямку суттєвих проривів, окрім вступу України до
Енергетичного Співтовариства,
не відбулось.
Якщо не на словах, то на ділі,
Київ відмовився інвестувати свої
зусилля у спроби досягти регіонального лідерства, спираючись
зокрема на можливості співпраці у
рамках Центральноєвропейської
ініціативи, ГУАМ (регіональне
об’єднання чотирьох держав:
Грузії, України, Азербайджанської
Республіки та Республіки Молдова) та Співдружності демократичного вибору.
Основні тенденції зовнішньої
політики України в поточному
році демонструють суттєві поступки України Росії, що призводить
до звуження поля політичного
маневру Києва.
Стратегія України у сфері зовнішніх відносин і безпекової
політики залишається все ще
недостатньо визначеною. На
жаль, відсутні відкриті громадські
та експертні дискусії щодо її вироблення.
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Жінок-пенсіонерок
удвічі більше, ніж
чоловіків
Дивну процесію чернівчани спостерігали минулої п’ятниці: дві пишно прикрашені конячки, запряжені в карету,
возили містом жінок-активісток. Таким
чином вони відзначили Міжнародне
жіноче свято, якому дали назву «День
рівних прав! І можливостей?» або «Свято
конячки Марти». А потім зустрілися з
журналістами у прес-клубі.
Наталія БАТРАКОВА, радник
голови ОДА із гендерних питань:
– Нині актуальна проблема пенсійної реформи. Уряд пропонує підняти пенсійний вік жінкам від 55 до 60
років. Депутати-жінки проти цього!
Адже перш ніж піднімати пенсійний вік
жінкам, треба вивести заробітну плату
з тіні. На нашу думку, для цього варто
або зменшити оподаткування, або
збільшити коло платників податків.
Ставка єдиного соціального внеску
повинна бути на рівні 25%, включно
з медичним страхуванням. А коли
буде введено медичне страхування,
працівники матимуть гарантований
соціальний захист, роботодавцю буде
вигідно сплачувати податки. Зарплата
сама по собі вийде з тіні.
Крім того, за словами п. Батракової,
жінки-активістки «писали» гендерний
портрет Чернівецької області і помітили
сумну статистику: на Буковині проживає жінок-пенсіонерок удвічі більше,
ніж чоловіків. І якщо розглянути розмір
пенсій, то можна побачити, що чоловіки, як на Буковині, так і в усій Україні,
отримують пенсію в два рази більшу…
А все через те, що жінки, здебільшого
працюють на низькооплачуваних
посадах.
Середня тривалість життя українця
становить 68 років: для жінок – 74 роки,
для чоловіків – 62. За цим показником
Україна посідає 150-те місце серед 223
країн світу, – передає УНІАН.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Ризикуватичибутиобережним?

Скількихудоби
в області

торгівлі Ви можете безкоштовно завантажити з сайту
брокера. Зароблений прибуток можна зняти в будьякий момент або залишити
для подальшої торгівлі.
Як же зрозуміти, куди
рухається курс валют? Як
правильно вибрати момент
для операції? Відповіді на ці
питання можна отримати на
сайті www.forexclub.ua, на
практичному ознайомчому
семінарі Міжнародної академії біржової торгівлі або
відвідавши індивідуальні
фінансові консультації практикуючих трейдерів.
Офіційне представництво Міжнародної академії біржової торгівлі в
м. Чернівці (сертифікат
№38037-45-КІЕ) розташоване за адресою: вул.
Головна, 122а, оф. 309
(БЦ «Квадрат» 3-й поверх), тел. 90-11-55.

Органи державної статистики
на підставі щорічної звітності сільськогосподарських підприємств
і сільських рад здійснили облік
худоби станом на 2011 рік.
За підсумками минулого року
в області нараховувалось 116700
голів великої рогатої худоби. З них
70 тис. – корови, 182,3 тис. – свині,
47,4 тис. – вівці і кози.
Загалом в області порівняно з
1 січня 2010 р. значно зменшилося
поголів’я ВРХ – на 14,1% (у т.ч.
корів – на 5,6%, свиней – на 4,8%,
овець і кіз – на 12,8%). Зменшення
відбулося як в господарствах населення, так і в агроформуваннях (за
винятком свиней, чисельність яких
в останніх збільшилась на 15,1%).

або Як заробити на Міжнародному валютному ринку

Класик одного разу
влучно відзначив, що ми
ліниві і недопитливі. Але
всі ми любимо помріяти про
фінансове благополуччя.
Тим часом, сьогодні у кожного є шанс втілити мрію в
реальність і розбагатіти. Як
вважає багато фінансових
експертів, робота на міжнародному валютному ринку
FOREX (від англ. FOReign
Exchange – валютний обмін)
– один з найдієвіших способів для цього. Адже саме тут
можна задіяти в операціях
кошти до 100 разів більші,

ніж маєш на рахунку. Тому
зміна курсу всього на 1%
здатна принести 100% прибутку. Це у випадку, коли
Ви не боїтеся ризикувати і
готові, що називається, «на
все». Тоді тиждень здатний
принести сотні відсотків прибутку, але в той же час буде
присутній ризик втратити
істотну частину депозиту.
Для більш обережних є
й менш ризикові стратегії,
коли Ви ризикуєте лише однією десятою свого капіталу.
Але й тоді виходить, що при
зміні курсу валюти на 1%,

Ви можете заробити 10% від
розміру Вашого рахунку.
Скажімо, що б Ви подумали, дізнавшись з новин
про сприятливі зміни в європейській економіці або
почувши заяву Саркозі про
те, що єврозона не дасть
євро в образу? Можливо, Ви
зробите припущення, що
євро повинен подорожчати відносно інших валют?
Позитивна відповідь на це
питання означає, що у Вас
все в порядку з логікою. До
речі, така ситуація на ринку
склалася в січні 2011 року.
І скільки ж Ви на цьому заробили? Не було часу? Але
ж на FOREX Ви можете здійснювати операції в будьякий час доби з понеділка
до п’ятниці, що дозволяє
поєднувати торгівлю з будьякою іншою діяльністю.
Наприклад, відкриваємо торговий брокерський

рахунок і вносимо на нього
1 000 доларів США (можна
за курсом у гривнях). За три
тижні з 10 по 31 січня (дані
на 19:00 год.) курс євро
щодо долара зріс від 1,2941
до 1,3706 долара за 1 євро.
Або на 765 пунктів. Це означає, що ті, хто не боявся ризикувати, могли за цей час
заробити 765% прибутку
однією операцією. Більш
обережні, користуючись
плечем 1:10, заробили в 10
разів менше – 76,5%. Але
це не за 3 роки, а всього за
3 тижні!
Вам не подобаються
валюти, хочете здійснювати операції із золотом або
нафтою? Таку можливість
Вам також надасть брокер
FOREX CLUB. Для роботи потрібен комп’ютер або телефон, а програми для аналізу
ринку, отримання потоків
новин і, найголовніше, для
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Нова рубрика місцевих розслідувань надаватиме
слово неординарним людям, яких у нас на Буковині
чимало.
Перша публікація, так би мовити, засадова і дещо
філософська. Хоча у ній і про те, що чекає людство.

Чи є щастям знання?
Питання риторичне. Напевно
є. Та лише на перший погляд. А на
другий?.. Як пояснити людині, що
її дурять, коли пропонують певні
нібито корисні речі? Приміром,
скорочення адміністративного апарату це добре? Мабуть, так. Але наскільки? В якій галузі, області, селі?
Вам скажуть: не питайте дурного…
Народу не подобаються чиновники.
Приберемо їх – люди зрадіють. А що
буде далі? Хто вирішуватиме поточні питання кожної територіальної
громади? Президент особисто?
Або ж парниковий ефект, про
який вже так давно багато балакають. Він є, чи це брехня? Є чи
немає – не важливо. Важливо,
що за надлишок викидів вуглецю
країни сплачують суттєві кошти.
Важливо, що хтось змушений закривати виробництва з використанням фреону, а хтось один усе
людство забезпечив замінником
цього фреону.
Знання – це засіб існування. Якщо вони є (диплом), а
користуватись ними людина
не вміє – то їх нема. Немає
користі від паперових, або
енциклопедичних знань.
Знання треба вміти застосовувати.

Людство
підсмажиться мов
курча «гриль»
Ми живемо біля зірки. Звичайної
зірки класу F. Щось таке середнє між
молодими та старими зірками. Вона
нас зігріває, дає енергію, світло. Ми
називаємо її Сонечко, а вона хоче
нас … вбити. Так, так – саме вбити.
Бо випромінює сонячний вітер, який
утворюється від вибухів на ній, на Сонечку. Потужні потоки елементарних
часток з високою енергією постійно бомбардують нашу планету. Цієї
енергії достатньо, щоби знищити усе
живе на ній.
І та й що, скажете ви, ми ж не вмираємо від сонячної радіації. Та нічого.
Бо таки Не вмираємо. Але не вмираємо
завдяки магнітному полю нашої планети. Воно захищає нас від убивчих
променів Сонця. Ви можете сказати,
що це поле, магнітне поле Землі, було
завжди, доки існує Земля, і буде існувати і далі. А ось це не зовсім так.
Сучасні дослідження осадових порід
показують, що на нашій планеті були
періоди, коли напруженість (простіше
сила) магнітного поля була досить
малою. Настільки малою, що життя залишалось лише у невеличкій смузі біля
полюсів тих часів. Чому біля полюсів?
Бо там напруженість магнітного поля
більша. А відтак більший і захист.

Сьогодні вже навіть популярна
преса повідомляє, що за останні сто
років напруженість магнітного поля
нашої планети зменшилася за різними
оцінками від 1,5 до 2,5 разів. Але, чи
відомо широкому загалу, що магнітне
поле скрізь різне? Настільки різне,
що на транспорті, у військових використовуються спеціальні таблиці
з поправками на магнітне схилення
для різних територій. Наприклад, ви
дивитесь на стрілку компаса, і вона
вам вказує на північ. Насправді, в
залежності від конкретного місця на
планеті, стрілка буде показувати не
зовсім точно на північ. Є місця, де
замість півночі вона показує на південь. І це не території з величезними
покладами заліза, або марганцю з
нікелем – металами, які впливають
на магнітне поле. Це звичайні місця.
Природа такого явища нам не зрозуміла. Наша з вами проблема у тому,
що таких місць за останні сто років
стало більше. Якщо кількість плям
південного полюса у північній півкулі
стане критичною – відбудеться зміна
полюсів планети. Саме таке явище
трапляється на нашій Землі з певною
періодичністю. Найімовірніше, це
пов’язано із зміною швидкості обертання ядра нашої планети відносно так
званого зовнішнього ядра. Взаємний
рух зовнішнього та внутрішнього ядер
генерують величезні значення струму,
які є джерелом магнітного поля нашої
планети. Власне різниця у швидкості
обертання ядра внутрішнього відносно зовнішнього зумовлює величину

магнітного поля Землі. Якби
ніщо не впливало на нашу планету – умови на ній були б однаковими
тривалий час. Але так не буває. Наша
сонячна система постійно наближається до одних зірок і віддаляється від
інших. При цьому гравітаційні поля,
через які рухається наша планета, постійно змінюються. Але для нас, як для
істот, які мають мізерну масу в 50–100
кг, на відміну від маси нашої планети
24
6х10 кг, їхній вплив невідчутний.
Але, згідно із законом всесвітнього
тяжіння, дуже відчутний для тіл з
великою масою.
Якщо зміняться магнітні полюси
Землі, то, на певний час, всього на декілька часток секунди, вона втратить
свій магнітний захист. У цьому випадку, усе, що знаходиться на поверхні
планети отримає величезну кількість
енергії, яку не зможе засвоїти. Щось на
зразок сонячного опіку вище четвертого ступеня, але не лише на шкірі, а й
у середині. Ми запечемося як курчата
«гриль»! Чим вам не пісня останнього
янгола в апокаліпсисі? Біблійний
вогняний дощ? Порадіють лише ті,
хто буде під землею. І чим глибше,
тим краще. Але що вони будуть їсти
потім?...

Наше завдання
– пристосуватись
Багато народів Землі зберігають легенди про те, що важкі
часи людство колись пережило у
печерах. Ми спостерігаємо фрески
неолітичних людей і кажемо, що їх
намалювали дикуни, які вдягались
у шкури, не мали культури, науки,
мислення, людяності тощо. Але
їх фрески свідчать самі за себе.
Виразні фігури бізонів та оленів
намальовані за усіма канонами

композиції та перспективи…
Звичайні рослини здатні використовувати енергію сонячних променів на 40-90%. Вони не тільки
гріються, а й виробляють поживні
речовини завдяки цій енергії. За часи
свого існування людство навчилося
робити сонячні елементи з напівпровідників, які здатні на коефіцієнт
корисної дії лише у 15 – 25 %. До
чого це я?
Людині важко збагнути, що ввесь
цей світ існував до неї і буде існувати
і після неї. Що цей світ створений не
для її щастя, а не відомо для чого. Що
ми тут, у цьому світі, на цій планеті,
можемо не «керувати процесом», не
вимагати, щоби цей світ «прогнувся
під нас», як співає Макаревич, а лише
можемо пристосовуватись до нього,
враховуючи конкретні умови, які не
залежать від нас з вами. Ми повинні
вчитися у Природи, спостерігати за
нею, вчитися виживати і розвиватись, вивчати світ, який нас оточує у
прямому та відносному сенсах.

То чи є щастям
знання?
Древні казали, що не потрібно
хизуватись своїм знанням, як що вас
про них не питають.
Хизування знаннями може викликати дратування юрби…
Ресурс людського життя невеликий. На наш час може і нічого
не станеться. Але колись – точно
станеться. І, як що ми і далі, кожен
окремо й усі разом, будемо вважати,
що метою нашого існування є радість буття, то нас чекають жорстокі
розчарування. А вони, як правило,
приходять тоді, коли ми найменше
до них готові…

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
кандидат технічних наук,

Відкриття десятиліття і прорив року

або Чим відзначилася наука за рік, що минув, і за перші 10 років
XXI століття: за версією журналу «Science»
«Science» – один з провідних природничонаукових журналів, щороку підбиває
підсумки, називаючи найважливіші прориви
(breakthrough), зроблені в науці протягом
року, що минає. У додаток до цієї традиції,
цього разу редакція підбила підсумки
ще й десятиліття, перерахувавши десять
важливих відкриттів (insights), зроблених за
перші 10 років третього тисячьоліття.
Одним із найважливіших
наукових проривів року визнана перша квантова машина — механізм-крихітка, який
працює не у відповідності з
законами класичної механіки
(як всі прилади, виготовлені
раніше), а згідно з принципами квантової механіки, за

якими діють молекули, атоми і
субатомні частки.
Перша квантова машина являє собою мікроскопічну (її можна зрівняти хіба що з товщиною
людського волосся) вібруючу
пластинку з нітриду алюмінію,
вкриту алюмінієм. Її механічні
коливання викликають коливан-

ня електричного поля, які можна
реєструвати
На основі цього приладу можуть бути створені датчики сили,
у багато разів чутливіші за ті,
що використовуються сьогодні.
Вони дозволять реєструвати
найтонші механічні коливання.
Крім того, подібні прилади знайдуть широке використання в
галузі експериментальної перевірки теоретичних побудов
квантової фізики.
Крім цього журнал перераховує інші наукові досягнення,
що претендують на найкращі.
Першим у цьому списку
йде створення співробітниками
Крейга Вентера (Craig Venter)
першої живої клітини, геном
якої був повністю штучно синтезований.
Це стало найбільш гучною

подією в науці 2010 року. Про
неї писали навіть видання, не
пов’язані з біологією. Зокрема,
ця новина потрапила на обкладинку британського журналу
«The Economist» (за 22 травня).
Наступні претенденти на
наукову топ-десятку розшифрували значну частину генома наших найближчих родичів
— неандертальців (серед яких
були, як з’ясувалось, не тільки
наші родичі, але й наші предки,
бо древні люди сучасного типу
схрещувались з неандертальцями, від яких ми успадкували
деякі гени), а також розробку
на основі препарату тенофовір
(Tenofovir) вагінального гелю,
що знижує ризик зараження ВІЛ
у жінок.

(Закінчення
у наступних числах)
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Гарячі прем’єри березня:
«Міняючи
реальність»
мелодрама, трилер

«Божевільна
їзда»
фентезі, бойовик,
трилер

ТелеДовідка:
Режисер: Джордж Нолфі
У ролях: Мет Деймон, Емілі Блант, Ентоні Макі,
Джон Слеттері, Майкл Келлі, Теренс Стемп.
Девід ніколи не задумувався, у чому причина його життєвого успіху. Усе, що з ним відбувалося, він сприймав, як належне. Такою ж природною та щасливою стала для нього зустріч з
Еліз. І все, нібито в його житті йде за планом, але в дійсності цей план належить не йому. Адже у
божевільному русі сучасного світу ми лишень маріонетки у руках тих, хто змінює реальність.

«Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес»

ТелеДовідка:
Режисер: Патрік Люссьє
У ролях: Ніколас Кейдж, Джек МакГі,
Біллі Беркі, Прюітт Тейлор Вінс, Девід
Морс.

У центрі подій – герой, що йде слідами негідників, які вбили його доньку. Головному герою
«зносить дах», він сідає за кермо свого авта і починає мстити, залишаючи на узбіччі дороги
трупи злочинців.

«Викрутаси»

фантастика, екшн

комедія

ТелеДовідка:
Режисер: Джонатан Лібесман
У ролях: Мішель Родрігес, Бріджит Мойнехен,
Аарон Екхарт, Джоі Кінг, Майкл Пенья, Лукас Тілл,
Тейлор Хендлі, Ноел Фішер, Курт Девіль.
Людство об’єдналося проти спільного ворога. Невідомі інопланетні загарбники, настроєні
лише на знищення, почали свій наступ. На узбережжі міста Ангелів почався бій. Перемога в
якому – вирок для життя кожного на планеті. Усі сили, вся техніка, вся людська сміливість,
відвага та розум повинні працювати на повну, щоби зупинити знищення.

Афіша
КІНОПАЛАЦ «Чернівці»
«Мами застрягли на Марсі»: 10.00, 11.40, 13.30, 17.20,
19.10.
«Я номер чотири»: 17.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Неадекватні люди»: 11.00, 13.10, 17.20.
«Скажені перегони 3D»: 15.20, 19.30, 21.30.
Малий зал. «Кохання-зітхання 3»: 11.30, 13.20, 15.10, 17.00, 19.00, 21.00.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
11 березня, 18.30: концерт Академічного симфонічного оркестру (До 255-річчя від
дня народження В.А.Моцарта. Солістка – Катерина Дядюра (фортепіано, м.Київ).
Органний зал
12 березня, 18.30: «З Україною в серці» – літературно-музичний
вечір (Академічний камерний хор Чернівецької обласної філармонії
«Чернівці». Поему-реквієм «Пророк» або «Остання ніч Тараса
Шевченка» читає автор, член Національної спілки письменників
України Микола Бучко.
ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
12 березня, 18.30: «Дивна місіс Севідж».
13 березня, 12.00: «День народження кота Леопольда», 18.30:
«Кайдашева сім’я».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
13 березня, 12.00: «Гусеня».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Нові імена». Виставка «Під знаком
Ероса» (автор – буковинський художник Анатолій Житарюк).
«Венеція. Вічне місто» – фотовиставка 12 фотохудожників, які представлять своє
бачення загадкової і багатоликої Венеції у роботах, виконаних під час пленеру 2009
– 2010 р.р. (відкриття 11 березня).

ТелеДовідка:
Режисер: Леван Габріадзе
У ролях: Міла Йовович, Костянтин Хабенський, Іван Ургант, Сергій Гармаш, Володимир Меньшов.
Слава Колотилов, простий шкільний вчитель з тихого приморського містечка під назвою
Пальчики, приїхав підкорювати Москву з рукописом роману у руках, а підкорив… красуню
Надю. Уже не за горами весілля, ресторан замовлено, гості запрошені. Але міцні Пальчики не
дають Славі вирватися до нареченої, готуючи нездоланні перешкоди.
Тим часом, в далекій Москві Наді доводиться відбиватися від настирного колишнього хлопця
Дані, який готовий піти на будь-які викрутаси, аби повернути кохану…

«Службовий
роман.
Наш час»
комедія, мелодрама
ТелеДовідка:
Режисер: Сарік Андреасян
У ролях: Світлана Ходченкова, Володимир
Зеленський, Марат Башаров, Анастасія Заворотнюк, Тимур Родрігес, Павло Воля, Іван
Охлобистін.
Людмила Калугіна – акула бізнесу, власниця рейтингового агентства. Анатолій Новосельцев – фінансовий аналітик, фанатичний байкар та батько двох дітей. І жити б їм: їй – у боротьбі
з конкурентами, йому – офісним планктоном, якби не службовий роман…

понеділок
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
06.50 Фiльм дня.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
Профiлактика.
15.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,19.25,21.40 Погода.
15.35 Фольк-music.
16.20 Шеф-кухар країни.
17.10 Т/с ”Атлантида”, 20 с.
17.55 Вiкно до Америки.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.45 Армiя.
22.00 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
Профiлактика.

«1+1»

06.35 М/ф ”Кентервiльський привид”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.30,03.40
”ТСН”.
07.25 М/ф.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Комедiя ”Племiннички 2: Подорож
на лижний курорт”.
11.35,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
11.55 ”Анатомiя слави”.
12.45 ”Велике перевтiлення”.
13.20 ”Розкiшне життя”.
14.15 Детектив ”Кодекс безчестя”.
17.40,02.10 Мелодрама ”Так буває”.
20.00 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.55 Мелодрама ”Закоханi жiнки”. (3).
03.55 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55,10.05 Т/с ”Таємницi слiдства 8”.
06.30 З новим ранком.

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим ранком”.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровеньки були”.
13.55 ”Судовi справи”.
14.45 ”Детективи”.
15.30 ”Чекай на мене”.
17.00 Т/с ”Не вiдрiкаються люблячи”.
18.10 Т/с ”Цокнута”
19.00 Т/с ”Обручка.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”Здрастуй, мамо”.
22.33 ”Команда мрiї”.
23.25 ”2 кiнських сили”.
00.00 Д/ф ”Юрiй Антонов. Пiснi поколiння”.

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,01.55,03.30 Погода.
05.35,06.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.15,01.50 Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Т/с ”Солдати 15”.
10.35 13.00 Х/ф ”Заселений острiв”
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф ”Заселений острiв 2: Сутичка”.
16.15 Х/ф ”Дикий, дикий Уест”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,00.55 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.35 Свобода слова.
02.00 Провокатор.
03.05 Факти.

5 канал

14.05 «Погода в Україні»
14.20 «5 елемент»
14.40 «Своїми очима»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 «Час
новин»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
16.10, 22.45 «Погода в Україні»
17.20 «Переможний голос віруючого»
17.50 «Погода в Україні»
18.20, 00.25 «Погода у світі»
18.30 «Ось так»
18.45, 23.35 «Час новин-Чернівці»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
(рос. мов.)
19.25 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.50 «Народний контроль»
22.15, 23.30 «Бізнес-час»
22.30 «Час-Тайм»
23.15, 00.20 «Час спорту»
00.30 «Автопілот-новини»
00.40 «Ресторанні новини»

ТВА

07.00, 08.15, 09.55, 17.25, 21.05, 23.55
«Погода»
07.15 «Ранок надії»
07.45, 17.00 М/ф
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.35 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00 «Нова гостьова»
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теле Версії

14 березня
12.10, 19.30, 21.10, 00.00 «Панно Кохання»
14.30 «Фейс-контроль»
15.00, 04.20 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
15.40, 03.00 Т/с «Ворон»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.30, 03.45 «Теми дня»
20.55, 04.05 «Я маю право»

ТРК «Україна»

06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,21.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Весна на Зарiчнiй вулицi”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
13.00 ”Хай говорять. Вхiд заборонений”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
23.00 Х/ф ”Еван Всемогутнiй”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 07.40 «Малятко»
07.20, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.50, 09.00, 13.10, 15.50, 19.20, 21.40,
00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05, 19.25 «Афіша»
09.10 «Біоритм»
09.55, 15.00, 18.25 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Біографії. Айртон Сенна»
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
18.35, 21.45 «Три запитання мерові»
19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.20 Х/ф «Круті хлопці» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00 «Музичний експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
12.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.20 «Акценти»
14.00 «Між минулим та майбутнім» (рум.
мов.)
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30, 21.15 «Спорт-тайм плюс»
18.45, 22.00 «Надзвичайні події»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.15 Т/ф

ТЕТ

06.30,08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00 ”Байдикiвка”.
07.30 ”Телепузики”.
08.30,19.30 ”Дом 2”.
09.30,17.30 ”Жiноча лiга”.
10.00,15.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00 ”Щастя є”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,22.00 ”Теорiя зради”.
15.00,19.00 ”Твою маму!”
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”
18.00,21.00,00.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
20.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
21.30,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
01.00,06.00 Телемагазин.
01.30 ”До свiтанку”.

НТН

05.20 Х/ф ”Мiсто прийняв”.
06.35 Х/ф ”Сашка”.
08.20 ”Правда життя”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.30,19.20 Т/с ”Боєць”.
15.30 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем”
16.40 Х/ф ”Сутичка в хуртовинi”.
18.30 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.30 ”Свiдок”.

СТБ

06.20,01.40 ”Бiзнес +”.
06.25 Д/ф.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.50 Х/ф ”Посмiхнися, коли плачуть
зiрки”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба
континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.10 ”Танцюють всi! 2”.
21.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Один раз по один”.

02.05 Х/ф ”Рiздво щодня”.
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Швидкоплинний сон.
04.10,05.00 Зона ночi.
04.15 Невiдома Україна.

К1
07.20 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
08.00 ”КВН”.
08.50,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.40 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.20,18.10 Т/с ”Солдати”.
12.10 Х/ф ”Реальнi дiвчата”.
14.00,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
15.50 Т/с ”Зла наука”.
17.40,23.00 ”Галiлео”.
20.00 ”Солдати й офiцери”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Слiдами пращурiв”.

МЕГАСПОРТ
06.00 Iгри патрiотiв.
06.40 Гiд: перший погляд.
07.20 Баранчик Шон.
07.40,13.45 Гаджет шоу.
08.10 Великi перегони.
09.00,10.00 Тест на виживання.
11.00,12.00 Смертельна зустрiч.
13.00,19.15 Руйнiвники мiфiв.
14.15,20.15 Top Gear.
15.15,21.15 Секретнi iсторiї.
16.15,22.15 Шукачi.
17.15,23.00 Iсторiя зброї.
18.15,00.00 Елiта спецназу.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
03.20 Nuts.
04.00 БУМ. Вся правда.
04.10 Мега-Армiя.
04.40 Термiнатори.

Discovery

05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50 М/с ”Сiмейка Аддамсiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Час пiк”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,01.15 Новий погляд.
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.

06.00 В свiтi машин: Вантажiвки.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Мегабудiвництва: Тунель пiд
Берiнговою протокою.
07.45,18.15 22.50,04.05 Як працюють
машини
08.10,18.45 Як це працює: Ескалатори.
08.40 Руйнiвники легенд: Лiтак з м`ясорубки.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Пустелi
Нижньої Калiфорнiї.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Kobalt.
13.15 Автомайстернi: Лондон.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Смертельнi променi Архiмеда.
15.30 Брудна робiтка: Смiттяр.
16.25 Лiсоповал на болотах: На хлiб з
маслом.
17.20 Мегабудiвництва: Особистi автомобiльчики.
20.05,00.40 На гачку: Сом.
21.00 Екстремальна риболовля
21.55 Бичачi акули з Найджелом Марвеном.
23.20,04.35 Як це працює: Двигуни мотоциклiв.
03.40 Блискавичнi катастрофи

ОВЕН
Протягом наступного тижня більше
уваги приділіть близьким. Уникайте
фізичних та психологічних навантажень. Вдалі дні: 16,17, стережіться неприємних несподіванок 14-го
та 15-го.

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться багато спілкуватися
з друзями. Можливі романтичні
знайомства та флірт. Тиждень
видасться успішним для коротких
поїздок. Вдалий день – 10, стережіться 17-го.

Новий канал

Софія Ротару –
найбагатша зірка в
Ураїні
Фінансова криза оминула відому співачку. За останній
рік вона заробила 4 700 000 доларів.
Лише за один концерт Софія Михайлівна отримує
55 000 $. Її одразу почали зрінювати з Аллою Пугачовою. І
хоча Примадонна давно пішла зі сцени і більше не співає, на
прощальних гастролях вона отримувала у три рази більше,
ніж Ротару, – 150 000 $ долларов за один концерт.
Попереду у Софії Ротару ювілейний тур, приурочений до
її 40-річчя на сцені. Тож, можливо, дожене Примадонну.
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теле Версії
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
06.50 Фiльм дня.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Слово регiонам.
09.35,11.00,12.15,13.10,15.30,19.25,21.40
Погода.
09.40,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Шеф-кухар. Снiданок.
13.00 Темний силует.
13.20 Книга.ua.
13.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 11 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 33 с.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с ”Атлантида”, 21 с.
17.25 Т/с ”Право на захист”, 9 с.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Iспит для влади.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Погода.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с ”Вiчний поклик”, 11 с.
04.05 Т/с ”Право на захист”, 9 с.
04.55 Т/с ”Зона”, 35 с.
05.40 Друга смуга.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.30
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Заради дiтей”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.40,05.15 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
14.50 Комедiя ”Барханов та його охоронець”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 Т/с ”Маргоша 4”. (2).

23.55 Детектив ”Кодекс безчестя”.
03.55 Т/с ”Руда”.

Iнтер

06.00 ”Детективи”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Таємницi слiдства 8”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
14.55 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 9”.
17.00 Т/с ”Не вiдрiкаються люблячи.
18.10 03.10 Т/с ”Цокнута”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00,01.45 Подробицi.
20.30 Т/с ”Здрастуй, мамо”.
22.33 ”Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф ”Моя країна”.
00.05 Т/с ”Передiл. Кров з молоком”.
(2).
02.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.20 ”Зрозумiти. Пробачити”.
03.55 ”Позаочi”.

ICTV

05.15,06.30,02.55,04.10 Погода.
05.20,03.45 Факти.
05.35,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.30,13.00,19.15,02.50 Спорт.
07.30,13.05 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.20,02.05 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с ”Солдати 15”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
16.15 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф ”Бiй з тiнню”. (2).
03.00 Т/с ”Загiн 4”.
04.20 Т/с ”Згiдно iз законом”.

5 канал

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.15, 10.15, 13.10 «Погода на курортах»
06.20, 23.15, 00.20 «Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30 «Бізнес-час»
09.20, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50,
22.45 «Погода в Україні»
09.25, 00.30 «Автопілот-новини»
09.35, 18.45, 23.35 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.30 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30 «Час
новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
10.55, 18.20, 00.25 «Погода у світі»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.20 «Не перший погляд»
16.20 «Мотор-ТБ»
17.20 «Переможний голос віруючого»
19.25 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.50 «На межі»
23.00, 00.00, 01.00 «Час новин» (рос.
мов.)
00.40 «Смачні подорожі»

ТВА

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45 «Теми
дня»

понеділок
вівторок

15 березня
06.25, 08.10, 20.55, 04.05 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.05, 23.55
«Погода»
06.40, 16.55 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.30 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 21.10, 00.00 «Панно Кохання»
14.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
15.45, 04.10 Т/с «Ворон»
17.20 «Церква і світ»

ТРК «Україна»

05.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,21.15 Т/с ”Слiд”.
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
13.00 ”Хай говорять. Живi мумiї”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”
00.00 Т/с ”Тюдори”, 7 с. (3).
01.10 Х/ф ”Еван Всемогутнiй”.
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.10, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 09.00, 13.10, 16.55, 19.20, 21.45,
00.25 «Погода»
08.00 «Три запитання мерові»
08.30 «Гама смаку»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біографії. Айртон Сенна»
09.55, 15.00 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 Х/ф «Лос-Анджелесом без карти»
(1)
17.10 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Ботанічний сад»
22.10 Х/ф «На добраніч, на все добре»
(2)

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 20.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Буковинська родина»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.20 «На музичній хвилі»
14.15 Т/ф
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Роздуми про сокровенне»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»

19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»

ТЕТ

06.30,08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00 ”Байдикiвка”.
07.30 ”Телепузики”.
08.30,19.30 ”Дом 2”.
09.30,17.30 ”Жiноча лiга”.
10.00,15.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00 ”Щастя є”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,22.00 ”Теорiя зради”.
15.00,19.00 ”Твою маму!”
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
18.00,21.00,00.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
20.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
21.30,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
01.00,06.00 Телемагазин.
01.30 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 М/ф ”Iванко з палацу пiонерiв”.
06.35 М/ф ”Чиполлiно”.
07.15 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.30,05.10
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,01.00 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.35,19.20 Т/с ”Боєць”.
15.35 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем”
16.50 Х/ф ”Двiчi народжений”.
18.30,02.45 ”Речовий доказ”.
03.55 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Полiттерор”.

СТБ

06.00,01.40 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.00 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Одруження Бальзамiнова”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Моя правда. Сергiй Пєнкин”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.10 ”Правила життя. Супермаркети:
територiя обману”.
20.10 ”Наукове середовище. Проект
Життя за їжу”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Старомодна комедiя”.

Новий канал

05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50 М/с ”Сiмейка Аддамсiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Фанфан-тюльпан”.
11.25 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.05 Спортрепортер.

Дружину, мати, бабусю

Анну Андрійчук
з Днем народження щиро
вітають чоловік, діти та онуки.

БЛИЗНЮКИ
Особливу обережність слід проявити при витрачанні коштів.
Намагайтеся уникати укладання
великих фінансових угод, не носіть великі суми грошей із собою.
Вдалі дні –11-те та 12-те.

Тебе, рідненька, раді ми вітати:
Бо ти для нас, як сонечко ясне!
Внуки знають – бабусині руки майстерні,
Бо щоразу готує їм книглі смачні!
Hаче бджілка над квітками,
Все у праці цілий вік…
Не дратуйтесь без причини,
І живіть хоч до ста літ!

РАК
Тиждень буде вдалим для інвестицій.
Довіртеся своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір.
Активний обмін досвідом з іноземними партнерами піде вам на користь.
14-те число буде найвдалішим.
У С І

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

О Б Л А С Т І

19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.15 Х/ф ”Як малi дiти”. (2).
03.20,04.30 Зона ночi. Культура.
03.25 Семеренки.
04.15,04.50 Зона ночi.
04.20 Невiдома Україна.
04.40 Врятований любов`ю.

К1

06.50 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.15,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.10,00.15 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.10,17.40,23.00 ”Галiлео”.
10.50,18.10 Т/с ”Солдати”.
12.40,20.00 ”Солдати й офiцери”.
13.50,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
01.10 Т/с ”Мертва зона”.
01.40 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ

06.00,08.10 Iгри патрiотiв.
06.40 Гiд: перший погляд.
07.20 Баранчик Шон.
07.40,13.45 Гаджет шоу.
09.00,10.00 Тест на виживання.
11.00,12.00 Смертельна зустрiч.
13.00,19.15 Руйнiвники мiфiв.
14.15,20.15 Top Gear.
15.15,21.15 Секретнi iсторiї.
16.15,22.15 Шукачi.
17.15,23.00 Iсторiя зброї.
18.15,00.00 Елiта спецназу.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
03.20 Nuts.
04.00 БУМ. Вся правда.
04.10 Мега-Армiя.
04.40 Термiнатори.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Пiдводнi човни.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Мегабудiвництва: Особистi
автомобiльчики.
07.45,18.15 22.50,04.05 Як працюють
машини
08.10,18.45 Як це працює: Двигуни мотоциклiв.
08.40 Руйнiвники легенд: Смертельнi
променi Архiмеда.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Далеко
на пiвдень.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл Нацiональної гвардiї.
13.15 Автомайстернi: Лондон
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Гелiєвий
футбол.
15.30 Брудна робiтка: Мийник черепiв.
16.25 Лiсоповал на болотах: Виживає
сильнiший.
17.20 Мегабудiвництва: Пiдземне мiсто.
20.05,00.40 Брати по зброї.
21.00 Зухвалi проекти: Центральний
ринок в Абу-Дабi.
21.55 Заводськi буднi: Дороги.
22.25 Заводськi буднi: Гума.
23.20,04.35 Як це працює.
03.40 Блискавичнi катастрофи

ВІКТОРА
ЛЕОНІДОВИЧА ЮСОВА,
кандидата технічних наук,
члена Національної спілки
журналістів України з Днем
народження вітають рідні та
друзі:
Хай дороги стеляться
крилато,
Будуть чисті, рівні,
як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас,
як вишні цвіт,
Хай малює доля
з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато
літ!

середа
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
06.50 Фiльм дня.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,11.00,18.05,19.25,21.40 Погода.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.30 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Т/с ”Вiчний поклик”, 12 с.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй Радi України: Сучасний стан та
актуальнi завдання подолання наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи.
18.15 Друга смуга.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 12 с.
04.05 Д/ф ”Малаккська протока”.
05.00 Т/с ”Зона”, 36 с.
05.45 Друга смуга.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.35,02.00
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Блудна дочка”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.15 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.45,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.15 Трилер ”Злодiї у законi”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.10 ”Шоу на два мiльйони”.
21.05,21.45,22.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
00.00 Комедiя ”Барханов та його охоронець”.
02.15 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00

теле Версії

16 березня

Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Таємницi слiдства 8”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
17.00 Т/с ”Не вiдрiкаються люблячи”.
18.10 03.25 Т/с ”Цокнута”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00,02.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”Здрастуй, мамо”.
22.33 ”Розбiр польотiв”.
23.25 ”Побачення в темнотi”.
00.25 Т/с ”Передiл. Кров з молоком”.
(2).
02.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.35 ”Зрозумiти. Пробачити”.
04.10 ”Позаочi”.

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.25,03.40 Погода.
05.20,03.15 Факти.
05.35,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.30,13.00,19.15,02.20 Спорт.
07.30,13.05 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.20,01.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.15 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.10,20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Бiй з тiнню 2: Реванш”. (2).
02.30 Т/с ”Загiн 4”.
03.45 Х/ф ”Метеор”

5 канал

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.15, 10.15, 13.10 «Погода на курортах»
06.20, 23.15, 00.20 «Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30 «Бізнес-час»
09.20, 11.20, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50,
22.45 «Погода в Україні»
09.25, 00.30 «Автопілот-новини»
09.35, 18.45, 23.35 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.30 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.30 «Час новин»
10.30, 11.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
10.55, 18.20, 00.25 «Погода у світі»
12.15 «Cканер»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.20 «Переможний голос віруючого»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
(рос. мов.)
19.25 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.50 «Акцент»
00.40 «Ресторанні новини»

ТВА

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 3.45 «Теми
дня»
06.25, 08.10, 20.55, 4.05 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.00, 23.55
«Погода»
06.40, 16.40 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 21.05, 00.00 «Панно Кохання»
14.30, 4.15 «Диваки»
15.00, 3.00 Т/с «Модельна агенція Джен

Д. Кіт»
15.45, 4.45 «Один на один з М. Вереснем»
17.20 «Церква і світ»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
08.55 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
13.00 ”Хай говорять. Порiг чутливостi”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. ”Реал”
(Iспанiя) - ”Лiон” (Францiя).
23.50 ”Нiч Лiги чемпiонiв”.
00.50 Футбол. Лiга чемпiонiв. ”Челсi” (Великобританiя) - ”Копенгаген” (Данiя).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55 Д/ф
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Дивовижний світ військових
машин»
17.55 Д/ф «Справжня планета Земля»
19.25 «Афіша»
22.00 «Веселі буковинці»
22.20 Х/ф «Смертельне лезо» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Жіночі долі»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Милосердя»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.20 «Між минулим та майбутнім» (рум.
мов.)
14.00 «Реалії»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Буковинська родина»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»

ТЕТ

06.30,08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00 ”Байдикiвка”.
07.30 ”Телепузики”.
08.30,19.30 ”Дом 2”.
09.30,17.30 ”Жiноча лiга”.
10.00,15.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00 ”Щастя є”.
12.00 ”Звана вечеря”.

13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,22.00 ”Теорiя зради”.
15.00,19.00 ”Твою маму!”
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”
18.00,21.00,00.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
20.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
21.30,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
01.00,06.00 Телемагазин.
01.30 ”До свiтанку”.

НТН

05.50 Х/ф ”Двiчi народжений”.
07.10 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.15,05.05
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,01.00 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.40 Т/с ”Боєць”.
15.35 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем”
16.50 Х/ф ”Хiд конем”.
18.30,03.45 ”Правда життя”.
19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
02.55 ”Речовий доказ”.
04.40 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Полiттерор”.

СТБ

05.40 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.10 ”Бiзнес +”.
06.15 Т/с ”Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф ”Таємницi Салi Локхарт. Рубiн
в iмлi”.
12.05 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Правила життя. Супермаркети:
територiя обману”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Дiти-злочинцi”.
20.05 ”Росiйськi сенсацiї. Максим + Алла.
Сповiдь любовi”.
21.00 ”Росiйськi сенсацiї. Мiсце пiд
зiрками”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”.
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.40 ”Бiзнес +”.
01.45 Х/ф ”Зникнення свiдка”.

Новий канал

05.30 Руйнiвники мiфiв.
Профiлактика.
14.00,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
16.00 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.00,00.40 Репортер.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.20,01.00 Погода.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Свiтляки в саду”.
02.45,03.10,03.35 Зона ночi. Культура.
02.50 Сумний П`єро.
03.15 Сон Алiни Костомарової.
03.40 Дуєль.
03.50 Сонячна людина.
04.00,05.00 Зона ночi.
04.05 Невiдома Україна.

К1

06.50 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30,15.40 Т/с ”Зла наука”.
08.15,16.45 Т/с ”Молодий Геркулес”.
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09.10,00.15 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.10,17.40,23.00 ”Галiлео”.
10.50,18.10 Т/с ”Солдати”.
12.40,20.00 ”Солдати й офiцери”.
13.50,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
01.10 Т/с ”Мертва зона”.
01.50 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ
06.00 Iгри патрiотiв.
06.40 Гiд: перший погляд.
07.20 Баранчик Шон.
07.40,13.45 Гаджет шоу.
08.10 Великi перегони.
09.00,10.00 Тест на виживання.
11.00,12.00 Смертельна зустрiч.
13.00,19.15 Руйнiвники мiфiв.
14.15,20.15 Top Gear.
15.15,21.15 Секретнi iсторiї.
16.15,22.15 Шукачi.
17.15,23.00 Iсторiя зброї.
18.15,00.00 Елiта спецназу.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
03.20 Nuts.
04.00 БУМ. Вся правда.
04.10 Мега-Армiя.
04.40 Термiнатори.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Колодозавантажувачi.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Мегабудiвництва: Пiдземне
мiсто.
07.45,18.15 Як працюють машини.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Гелiєвий футбол.
09.35,01.40,05.00 Головоломи
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Iрландiя.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл Нацiональної гвардiї
13.15 Автомайстернi: Гангстерський автомобiль для Мартiна Кемпа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Повiтряний змiй Франклiна.
15.30 Брудна робiтка: Розведення молюскiв.
16.25 Лiсоповал на болотах: Попереду
важкi часи.
17.20 Мегабудiвництва: Хмарочос висотою в милю.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Що тут вiдбувається?
21.00 Чоловiк, жiнка, природа: Домiнiка.
21.55 Рiчковi монстри: Риба-Демон.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Повiтрянi
кульки/Колеса/Конверти/Свистки.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Бессарабський салат
Для основи нам знадобиться: морква – 3 шт., буряк – 2 шт.,
квасоля – 1 склянка, чорнослив – 1 склянка.
Для соусу: горіхи – 2 склянки, майонез – 1 склянки, 4 зубчики часника.
1. Моркву, буряк і квасолю відварити.
2. Чорнослив запарити гарячою водою.
3. Моркву і буряк натерти на середній тертці.
4. Чорнослив нарізати соломкою.
5. Горіхи натерти (краще у комбайні чи м’ясорубці).
6. Часник почавити.
7. Горіхи, майонез і часник змішати. Ось вам і соус.
8. Змішати соус і решту овочів.
Не солити, не перчити.
Смачного!

ЛЕВ
Остерігайтеся прихованих інтриг
та анонімних «доброзичливців».
Не вступайте з ними у відкриту
боротьбу, для цього настане більш
вдалий період. В особистому
– психологічний комфорт. Пощастить 16-го та 17-го.

Інна ГРИГОРЯК, читачка «Версій»
У С І

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

О Б Л А С Т І

ДІВА
Будьте готові до неочікуваних
доленосних знайомств. Можливо, протягом наступного тижня
ви зустрінете свою долю… Взаємовідносини з колегами помітно
покращаться. Будьте уважними
12-го числа.
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теле Версії
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
06.50 Фiльм дня.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Слово регiонам.
09.40,11.00,12.15,13.45,15.30,19.25,21.40
Погода.
09.45 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Шеф-кухар. Снiданок.
13.10 Наша пiсня.
13.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 34 с.
16.20 Нащадки.
16.45 Т/с ”Атлантида”, 22 с.
17.25 Т/с ”Право на захист”, 10 с.
18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
19.00 Без кордонiв.
19.40 Чоловiчий клуб. Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiнки).
20.20 Чоловiчий клуб. Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чоловiки).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
22.00 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Погода.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с ”Вiчний поклик”, 1 с.
04.05 Т/с ”Право на захист”, 10 с.
04.55 Т/с ”Зона”, 37 с.
05.35 Друга смуга.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.30,02.00
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати намагається зрозумiти, хто погрожує їхнiй сiм`ї”.
12.50 Т/с ”Маргоша 4”.
13.50,05.15 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.45 ”Особиста справа”.
15.50 ”Шоу на два мiльйони”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.00 ”Суперняня”.
21.00,21.40,22.05,01.35 Т/с ”Iнтерни”.

(2).
22.30 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.55 Трилер ”Злодiї у законi”.
02.15 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Таємницi слiдства 8”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
17.00 Т/с ”Не вiдрiкаються люблячи”
18.10 03.30 Т/с ”Цокнута”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00,02.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”Здрастуй, мамо”.
22.33 ”Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф ”Брами часу”.
00.20 Т/с ”Передiл. Кров з молоком”.
(2).
02.35 ”Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей”.
02.40 ”Зрозумiти. Пробачити”.

ICTV

05.15,06.30,03.10,04.25 Погода.
05.20,04.00 Факти.
05.35,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.30,13.00,19.10,03.05 Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.15,02.35 Надзвичайнi новини.
10.35,16.15 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с ”Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Футбол. Лiга Європи: Манчестер
Ciтi (Великобританiя) - Динамо (Київ,
Україна).
22.00 Футбол. Лiга Європи: Порту (Португалiя) - ЦСКА (Москва, Росiя).
00.00 3-й тайм.
01.05 Х/ф ”Кривавий спорт”.
03.15 Т/с ”Загiн 4”.
04.30 Т/с ”Костi 4”.

5 канал

06.01 «Час-Тайм»
06.15, 10.15, 13.10 «Погода на курортах»
06.20, 23.15, 00.20 «Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 23.30 «Бізнес-час»
09.20, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50
«Погода в Україні»
09.25, 00.30 «Автопілот-новини»
09.35, 18.45, 23.35 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.30 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.30 «Час новин»
10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
10.55, 18.20, 00.25 «Погода у світі»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.20 «Життя в задоволення»
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
19.25 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.30, 00.40 «РесПубліка»

четвер

17 березня
ТВА

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45 «Теми
дня»
06.25, 08.10, 20.55, 04.10 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.00, 23.55,
04.20 «Погода»
06.40, 16.40 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 21.05, 0.00 «Панно Кохання»
14.30, 04.25 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
15.45 «Радіус»
17.20 «Церква і світ»
04.55 «Радіус»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,21.15 Т/с ”Слiд”.
08.55 23.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. На добранiч, малята”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
00.00 Т/с ”Тюдори”, 8 с. (3).
01.10 Х/ф ”Попутник”. (3).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55 Д/ф
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Дивовижний світ військових
машин»
17.00 «Дивовижний світ авіації»
17.55 Д/ф «Бактеріленд»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «База-2» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.15 «Милосердя»
14.15 Т/ф

15.00 «А музика звучить...»
16.25 «Будьте здорові»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Жіночий журнал»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»

ТЕТ

06.30,08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00 ”Байдикiвка”.
07.30 ”Телепузики”.
08.30,19.30 ”Дом 2”.
09.30,17.30 ”Жiноча лiга”.
10.00,15.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00 ”Щастя є”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.00,22.00 ”Теорiя зради”.
15.00,19.00 ”Твою маму!”
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”
18.00,21.00,00.40 Т/с ”Унiвер”. (2).
20.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
21.30,00.10 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
23.10 ”Надобранiч, мужики!”
01.10,06.00 Телемагазин.
01.40 ”До свiтанку”.

НТН

05.50 Х/ф ”Хiд конем”.
07.10 Х/ф ”У лiсах пiд Ковелем
08.40,19.00,21.30,00.30,03.25,05.10
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,01.00 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.35,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф ”Вiйна”
17.00 Х/ф ”Живiть у радостi”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
02.45 ”Речовий доказ”.
03.50 ”Правда життя”.
04.15 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Полiттерор”.

СТБ

06.20 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Таємницi Салi Локхарт. Тiнь
”Полярної зiрки”.
12.00 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Зоряне життя. Дiти-злочинцi”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.15 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.15 ”Моя правда. В. Галкiн. Помилка
цiною в життя”.
20.15,22.40 ”Холостяк”.
00.10 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.10 Т/с ”Клiнiка”. (2).
02.00 Х/ф ”Каблучка з Амстердама”.

Новий канал

05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50 М/с ”Сiмейка Аддамсiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Життя, або щось подiбне”.
11.30 Т/с ”Курсанти”.
13.50,16.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.

15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.50,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Краса по-американськи”. (2).
03.05,03.30 Зона ночi. Культура.
03.10 Так нiхто не любив.
03.35 Софiя - дитя любовi.
03.55,04.50 Зона ночi.
04.00 Невiдома Україна.

К1

06.50 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30,15.40 Т/с ”Зла наука”.
08.15,16.45 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.10,00.15 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.10,17.40,23.00 ”Галiлео”.
10.50,18.10 Т/с ”Солдати”.
12.40,20.00 ”Солдати й офiцери”.
13.50,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
01.10 Т/с ”Мертва зона”.
01.50 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ

06.00,08.10 Iгри патрiотiв.
06.40 Гiд: перший погляд.
07.20 Баранчик Шон.
07.40,13.45 Гаджет шоу.
09.00,10.00 Тест на виживання.
11.00,12.00 Смертельна зустрiч.
13.00,19.15 Руйнiвники мiфiв.
14.15,20.15 Top Gear.
15.15,21.15 Секретнi iсторiї.
16.15,22.15 Шукачi.
17.15,23.00 Iсторiя зброї.
18.15,00.00 Елiта спецназу.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
03.20 Nuts.
04.00 БУМ. Вся правда.
04.10 Мега-Армiя.
04.40 Термiнатори.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Бульдозери.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Мегабудiвництва: Хмарочос
висотою в милю.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Повiтрянi
кульки/Колеса/Конверти/Свистки.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Повiтряний змiй
Франклiна.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Пiвденна
Дакота.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл Мiчiгана/Мене звуть Ерл.
13.15 Автомайстернi: Гангстерський автомобiль для Мартiна Кемпа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Мобiльнi
телефони в лiтаках.
15.30 Брудна робiтка: Чистильник паливних бакiв.
16.25 Американський порт: Бомбовий
удар.
17.20 Мегабудiвництва: Мiсто в морi.
20.05,00.40 Зброя майбутнього: Зброя.
21.00 На межi: Морськi снайпери.
21.55 Вижити в катастрофi: Вогонь.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Пиво/
Кухонне начиння/Цегла/Бейсбольнi
рукавички.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Про що всі чоловіки думають, крім сексу:
несподіваний бестселер

ТЕРЕЗИ
Багато різних несподіванок підстереже Вас у роботі. Можливо,
вам доведеться приймати термінові та неочікувані рішення.
Знайдіть час для розваг та відпочинку. Вдалі дні 11-го та 12-го,
невдалі – 14-те і 15-те.

СКОРПІОН
Не варто відправлятися у далекі
мандрівки, особливо в другій
половині тижня. В особистому
житті можливі раптові зміни та
збільшення сімейства. 14-те і
15-те – вдалі дні, 16 – можуть
чекати невдачі.
У С І

Е Ф І Р Н І

У Великій Британії вийшла книга під назвою «Про що всі
чоловіки думають, крім сексу» (What Every Man Thinks About
Apart From Sex), яка являє собою 200 порожніх аркушів під
картонною обкладинкою.
Незважаючи на відсутність тексту, книга стала бестселером. Особливою популярністю вона користується у
студентів, оскільки її зручно використовувати як блокнот
для запису лекцій.
– Я подарував книжку своєму приятелю, щоб пожартувати над ним, а він почав використовувати її як зошит.
Здається, тепер така книжка є в усіх студентів, – розповів учень Ноттінгемського університету.
Автор незвичайної книги британець Шерідан Сімов розповів, що її випуску передували кілька років аналітичної
роботи, результатом якої став висновок про те, що чоловіки взагалі ні про що не думають, окрім сексу. Своїми висновками «письменник» вирішив поділитися з читачами.
Придбати студентський хіт можна в інтернет-магазині Amazon за 4 фунти 69 пенсів (близько $ 7,6).
К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

О Б Л А С Т І

п’ятниця
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
06.50 Фiльм дня.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Д/ф ”Куренiвська трагедiя”.
10.00,11.00,12.20,13.45 Погода.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.05 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 ”Надвечiр`я”.
13.05 Шеф-кухар. Снiданок.
13.20 Околиця.
13.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 2 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 35 с.
16.20 Магiстраль.
16.35 After Live (За лаштунками ШустерLive).
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Ворскла” (Полтава) - ”Металург”
(Донецьк).
17.45 У перервi - Новини (iз сурдоперекладом).
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.45 Шоу Бiз.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.25 ”Нацiональна двадцятка” (iз сурдоперекладом).
03.25 Т/с ”Вiчний поклик”, 2 с.
04.30 Глибинне бурiння.
05.20 ”Надвечiр`я”.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.50 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30 ”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Розлучення
недоречне. Чоловiк раптом передумав
розлучатися”.
12.40 Т/с ”Маргоша 4”.
13.40,05.40 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.35,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.00 ”Грошi”.
16.00 ”Україна: Iсторiя катастроф. Зоопарк”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.00 ”Без мандата, без гламуру”.
21.10 Бойовик ”Нестримнi”. (2).
23.00 ”ГПУ”.
23.55 Х/ф ”Райське озеро”. (3).
01.30 Драма ”Днi слави”. (2).
03.25 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.45,10.05 Т/с ”Експерти”.
06.10,14.20 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 Ранкова Пошта з
Пугачевой i Галкiним.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
13.55 Детективи.
15.20 18.55 20.30 Т/с ”Серафима Чудова”.
20.00 02.55 ”Подробицi”.
22.33 ”Велика полiтика з Євгенiєм Кисельовим”.
01.00 Х/ф ”Пiдставне тiло”. (2).
03.25 ”Позаочi”.
04.10 Формула кохання.

ICTV

05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.25,02.25 Погода.
05.50,01.55 Факти.
06.20 Дiловi факти.
06.30,09.30,13.00,19.10 Спорт.
06.40 Огляд матчiв Лiги Європи.
07.30,13.05 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35 Надзвичайнi новини.
09.55,16.15 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.20,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф ”Кривавий спорт”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Стрiтрейсери”.
21.40 Х/ф ”Армiя темряви”. (2).
23.35 Х/ф ”Цiлуючи дiвчаток”. (2).
02.30 Х/ф ”Метеор”, 2 с.
04.05 Т/с ”Згiдно iз законом”.
04.45 Т/с ”Мене звуть Ерл 4”.

5 канал

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.15, 10.15, 13.10 «Погода на курортах»
06.20, 23.15, 00.20 «Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30 «Бізнес-час»
09.20, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.45
«Погода в Україні»
09.25, 00.30 «Автопілот-новини»
09.35, 18.45, 23.35 «Час новин-Чернівці»
09.50, 18.30 «Ось так»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.30 «Час новин»
10.30, 12.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
10.55, 18.10, 00.25 «Погода у світі»
11.15 «Сканер»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.20 «Своїми очима»
16.30 «РесПубліка»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Вікно у Європу»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
(рос. мов.)
19.25 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.50 «Вільна гавань»
00.40 «Ресторанні новини»

ТВА

06.00, 07.45 «Теми дня»
06.25, 08.10, 21.15 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.20 «Погода»

06.35 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.15, 16.55 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 22.00, 02.45 «Панно Кохання»
14.30 «Диваки»
15.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д.
Кіт»
15.45 М/ф «Енеїда»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.25 «Теми тижня»
21.30 «Один на один з М. Вереснем»
00.10 Х/ф «Сталкер»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
08.55 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”.
10.00 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”.
13.00 ”Хай говорять. Утамуй мої печалi”.
15.40,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Охоронець 3”.
00.10 Х/ф ”Папарацца”.
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.30, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55, 16.35 Д/ф
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
16.15 «Веселі буковинці»
18.10 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Підземелля драконів» (1)

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.20 «Експромт»
14.00 «Жіночі долі» (рум. мов.)
15.15 «А музика звучить...»
16.25 «Зав’язь»
17.30 «Лідери якості»
17.45 «Європейським шляхом»
18.15 «Толока»
19.30 «Палітра»
20.00 «На музичній хвилі»
20.30 «Час країни»
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21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»

ТЕТ

06.30,08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00 ”Байдикiвка”.
07.30 ”Телепузики”.
08.30,19.30 ”Дом 2”.
09.30,17.30 ”Жiноча лiга”.
10.00,15.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.10 ”Щастя є”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Знайомство з батьками”.
14.00,22.00 ”Теорiя зради”.
15.00 ”Твою маму!”
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
18.00,21.00,00.40 Т/с ”Унiвер”. (2).
20.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
21.30,00.10 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.10 ”Надобранiч, мужики!”
01.10 Телемагазин.
01.40 ”До свiтанку”.

НТН

05.50 Х/ф ”Живiть у радостi”.
07.05 15.40 Х/ф ”Вiйна”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.40,05.20
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,01.00 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
17.00 Х/ф ”Жовтий карлик”.
02.55 ”Речовий доказ”.
04.05 ”Правда життя”.
04.55 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.

СТБ

06.10,02.15 ”Бiзнес +”.
06.15 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.40 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.40 Х/ф ”Пiд Великою Ведмедицею”.
17.40,22.00 ”Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф ”Дiамантова рука”.
20.00,22.40 ”Україна має талант! 3”.
23.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
00.15 Х/ф ”Солдат Iван Бровкiн”.
02.05 ”Вiкна-спорт”.
02.20 Х/ф ”Сiм няньок”.

Новий канал

04.55 Руйнiвники мiфiв.
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50 М/с ”Сiмейка Аддамсiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
09.10 Х/ф ”Перша дочка”.
11.35 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с ”Грань”. (2).
01.20 Х/ф ”Жiнки”.
03.05,03.50 Зона ночi. Культура.
03.10 Микола Лисенко.
03.55 Драма на двi дiї.

04.30,04.40,04.50 Зона ночi.
04.35,04.45 Невiдома Україна.

К1

06.50 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.15,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.10,01.20 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.10,17.40 ”Галiлео”.
10.50,18.10 Т/с ”Солдати”.
12.50,20.00 ”Солдати й офiцери”.
13.50 Т/с ”Зоряна брама”.
21.10 ”Бiйцiвський клуб”.
22.20 ”Мокрий зорепад”.
23.00 Х/ф ”Суперперцi”.
02.00 Т/с ”Мертва зона”.
02.40 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ

06.00 Iгри патрiотiв.
06.40 Гiд: перший погляд.
07.20 Баранчик Шон.
07.40,13.45 Гаджет шоу.
08.10 Великi перегони.
09.00,10.00 Тест на виживання.
11.00,12.00 Смертельна зустрiч.
13.00,19.15 Руйнiвники мiфiв.
14.15,20.15 Top Gear.
15.15,21.15 Секретнi iсторiї.
16.15,22.15 Шукачi.
17.15,23.00 Iсторiя зброї.
18.15,00.00 Елiта спецназу.
01.00 Покер. Росiйська серiя покеру. Київ.
Фiнал. Третя частина.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20 Зiрка стриптизу.
04.00 БУМ. Вся правда.
04.10 Мега-Армiя.
04.40 Термiнатори.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Кораблi.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Мегабудiвництва: Мiсто в
морi.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Пиво/
Кухонне начиння/Цегла/Бейсбольнi
рукавички.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Мобiльнi телефони в лiтаках.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Юкон.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Мiчiгана/Мене звуть Ерл
13.15 Автомайстернi: Могутня машина
Даллаглiо
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Слiпi
кулi.
15.30 Брудна робiтка: Шахтар.
16.25 Американський порт: Гра на 15
мiльйонiв доларiв.
17.20 Зухвалi проекти: Арiзонськi ”кардинали”.
20.05,00.40 20.35,01.10 Крутiше не придумаєш.
21.00 Руйнiвники легенд: Машина, що
перекинулася, пiд водою/На повному
пансiонi.
21.55 Новий свiт: Життя майбутнього.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Шкiльнi
замки/Заморожена пiцца/Пластиковi
шпали/Тканини.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Леді Гага
заспівала у дуеті з
прихильницею
Почувши кавер на свій новий хіт «Born This
Way» у виконанні маленької дівчинки Марії,
співачка Lady Gaga вирішила допомогти юному
таланту. Зателефонувавши дівчинці у прямому
ефірі радіостанції «99.9 Virgin Radio», вона пообіцяла запросити її заспівати дуетом на концерті.
Обіцянку співачка виконала – нещодавно Марія
вийшла на сцену до свого кумира під час грандіозного шоу у Торонто. Lady GaGa зустріла її з
розкритими обіймами.

СТРІЛЕЦЬ
Розташування планет може призвести до формування надзвичайних ситуацій протягом усього
тижня. Виявляйте максимальну
обережність, не провокуйте конфлікти. Стережіться неприємностей
12-го 13-го.
У С І

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

О Б Л А С Т І

КОЗЕРІГ
Стережіться конфліктів в особистих взаємовідносинах. Може
розпочатися справжня боротьба
за владу. Якщо це станеться
– відкладіть боротьбу і почніть
шукати компроміси. 10-го сприятиме в усьому.

теле Версії

11
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 Ера здоров`я.
06.40 Свiт православ`я.
07.15 Д/ф ”Подорож на край свiту”.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками ШустерLive).
13.00 Свiтло.
13.30 Хай так.
13.55 Феєрiя мандрiв. Замки Львова.
14.20,18.20,21.45,22.40 Погода.
14.25 Наша пiсня.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Севастополь” (Севастополь)
- ”Карпати” (Львiв).
16.50 У перервi - Погода.
18.05 Зелений коридор.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.15 Магiя цирку, ч. 1.
21.00 Пiдсумки дня.
21.50 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (жiнки).
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Шевченкiвський вечiр.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (чоловiки).
03.35 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (жiнки).
04.20 Д/ф ”Клод Левi-Строс сам про
себе”.

«1+1»

06.25 М/ф ”Смiх i горе бiля Бiлого
моря”.
07.25,05.25 ”Справжнi лiкарi”.
08.15 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.40 ”Анатомiя слави”.
11.35 ”Шiсть кадрiв”.
13.00 ”Мiй зможе”.
14.30 ”Суперняня”.
15.40 ”Сусiдськi вiйни”.
16.35 Мелодрама ”Знайда”.
18.30 ”Грошi”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Знайда 2”.
23.25 Мелодрама ”Сексоголiк”. (2).
01.00 Х/ф ”Райське озеро”. (3).
02.25 ”Зiрка+зiрка 2”.
04.30 Драма ”Днi слави”. (2).

Iнтер

05.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм Кисельовим”.
07.25 ”Найрозумнiший”.
09.10 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40,03.05 ”Попелюшка для Баськова”.
11.20 ”Вирваний з натовпу”.
12.05 Х/ф ”Президент i його онука”.
14.20 Х/ф ”Пес Барбос i незвичайний
крос. Самогонники”.
14.50 ”КВН”.
17.00 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.00 ”Розсмiшити комiка”.
19.00,20.30 ”Майдан`s”. Прямий ефiр.
20.00,02.35 Подробицi.

22.00 ”Що? Де? Коли?”
23.00 Вечiр професiйного боксу. Вiталiй
Кличко - Одланьер Солiс.
01.00 Х/ф ”Лють i честь 2: Вороже захоплення”. (2).
03.40 Формула кохання.
04.30 Х/ф ”Країна”. (2).

ICTV

05.10,05.40 Погода.
05.15 Факти.
05.45 М/ф.
07.00 Козирне життя.
07.40 Х/ф ”Стрiтрейсери”.
09.55 Диво-люди.
11.05 Люди, конi, кролики i... домашнi
ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф ”Полiцейський з Беверлi-Хiллз
2”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.25 Т/с ”Рюрiки”.
21.00 Жiноча логiка.
22.00 Х/ф ”22 кулi. Безсмертний”.
00.35 Х/ф ”Пограбування на Бейкерстрiт”. (2).
02.30 Х/ф ”Цiлуючи дiвчаток”. (2).
04.25 Х/ф ”Армiя темряви”.

5 канал

06.01 «Час-Тайм»
06.15, 10.10, 13.10, 17.15, 19.20, 23.50
«Погода на курортах»
06.20, 07.05, 08.05, 23.20, 00.20 «Час
спорту»
06.30, 23.35 «Київський час»
06.40, 11.20 «Автопілот-тест»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 «Час новин»
07.15, 08.20, 09.15, 20.20, 22.55 «Погода
в Україні»
07.20, 21.50, 00.30 «Тема тижня»
07.30 «Благая вість»
08.15, 11.10, 16.15, 00.25 «Погода у
світі»
08.30 «Бістро-ТБ»
08.50, 21.40, 23.30, «Бізнес-час»
09.25 «Своїми очима»
09.50 «Досягти мети»
10.15 «Здорові історії»
10.35 «Не перший погляд»
11.35 «Технопарк»
12.15 «Вікно в Європу»
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20 «Зверни увагу»
16.20 «Арсенал»
17.30 «Феєрія мандрів»
17.50 «Ось так»
18.10 «Хроніка тижня»
18.35 «Час новин-Чернівці»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
(рос. мов.)
19.30, 20.30 «Час інтерв’ю»
21.20 «Машина часу»
22.00 «Територія закону»
22.30 «Вікно в Америку»
00.40 «Мотор»

ТВА

06.30, 07.45, 19.30, 00.30 «Панно Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50 М/ф
09.55, 17.25, 00.25 «Погода»

понеділок
субота

19 березня
12.00 «Фешинка»
12.30 «Дослідження океанів планети»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50 Д/ф «Маленька Буковина під іспанським небом»
14.55 «Домашні улюбленці і ветеринари»
15.45 М/ф «Айболить»
16.50 «Радіус»
22.00, 03.00 Х/ф «Бій Томмі Рілі»
23.40, 04.45 «Теми тижня»

ТРК «Україна»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,03.50 Х/ф ”К-9 3: Приватнi детективи”.
09.00 12.00 Т/с ”Охоронець 3”.
11.00 Ласкаво просимо.
14.00 Т/с ”Катя. Продовження”
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.00,03.30 Подiї.
19.45 Т/с ”Смак граната”
21.40 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”.
23.40 Х/ф ”Вiддаленi наслiдки”.
01.50 Х/ф ”Папарацца”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.20, 10.55, 11.25, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.15 «Малятко»
07.35 «Kids Flix»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.15 «Афіша»
08.30 «Гама смаку»
09.00 «Фільми та зірки»
09.40, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.00 «Kids Flix»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година від М2»
14.45 «Малятко»
15.00 Х/ф «Підземелля драконів» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»
17.40 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Загублене місто» (1)
23.45 «Купаж»
01.20 «Парад планет»

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Толока»
08.45 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Акценти»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Погода»
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.30 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Будьте здорові»
16.00 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»

ТЕТ

06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00,19.30 ”Дом 2”.
08.05 ”Телепузики”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.35,11.10 ”Єралаш”.

10.00,14.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.30 ”Їж та худiй”.
12.00 ”Крокодил”.
13.00 ”Одна за всiх”.
13.30 ”Нереалнi предки”.
15.30 Х/ф ”Шахраї”.
17.30 Т/с ”Унiвер”.
18.30 ”Iнтуїцiя”.
20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.30 ”Жiноча лiга”.
23.10 Т/с ”Реальна кров” (3).
00.10 ”Надобранiч, мужики!”
01.10 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.40 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 М/ф ”Ну, постривай!”
06.55,01.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.20 Х/ф ”Жовтий карлик”.
11.30,02.45 ”Речовий доказ”.
12.00 Х/ф ”Спокiйний день наприкiнцi
вiйни”.
12.45 Х/ф ”Петля”.
17.00 Т/с ”Каменська 3”.
21.00 Х/ф ”4 таксисти та собака 2”.
23.50 Х/ф ”Американський психопат”.
(3).
03.50 ”Правда життя”.
05.10 ”Агенти впливу”.

СТБ

05.10 М/ф ”Козаки”.
06.15,01.50 Х/ф ”Вас викликає Таймир”.
07.50 ”Караоке на Майданi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,00.50 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 ”Україна має талант! 3”.
14.30 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
16.50 Х/ф ”Дiамантова рука”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
23.00 ”Смiшнi люди”.
00.00 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки голосування”.
03.15 ”Мобiльна скринька”.

Новий канал

06.00 М/ф ”Двi Лотти”.
07.15 Х/ф ”Як їсти смажених хробакiв”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Файна Юкрайна.
13.20 Даєш молодь.
14.20 ”Красунi”.
15.00 Смiшно, до болю.
16.00 Зроби менi смiшно.
17.00 Х/ф ”Острiв”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф ”Любов у великому мiстi”. (2).
00.00 Спортрепортер.
00.05 Х/ф ”Дiвчина мого найкращого
друга”.
01.55,02.20,02.50,04.55 Зона ночi. Культура.
02.00 Усмiшник.
02.25 Вiще небо.
02.55 Обожнювана.
03.15,04.00,05.35 Зона ночi.
03.20,04.05 Невiдома Україна.
05.00 Таємницi української нацiональної
кухнi.
05.20 У кожнiй професiї є музика.

К1

06.40 М/ф.
07.30 Т/с ”Мiфологiчний лабiринт”.
08.30 Х/ф ”Золота подорож Синдбада”.

Розмір має значення:
уБердичевідо8Березняпродавали...члени

ВОДОЛІЙ
Приділіть увагу своєму здоров’ю.
Підвищений ризик до простудних захворювань. Розташування
планет принесе Вам неочікувані
події у сфері фінансів. Можливо
отримаєте премію. 15-го налаштуйтеся на позитив.

РИБИ
Якщо у Вас є кохана людина, намагайтеся уникати флірту з іншими.
Існує небезпека сварки, сильних
ревнощів і навіть розриву стосунків.
Можете проявити цікавість до справ,
які раніше Вам не подобалися. Вдача
посміхнеться 14-го та 15-го.
У С І

Е Ф І Р Н І

У магазині Бердичева «Ласощі» до 8 Березня продаються шоколадні
чоловічі геніталії, виконані в найдрібніших деталях. Прикметно, що цей
магазин розташований в центрі міста – поряд з дитячим садком і двома
школами.
Вартість шоколадного пеніса залежить від його розміру. Менші
коштують дешевше – від 6 грн 50 копійок, а великі відповідно дорожче
– 27,50 грн.
Ймовірно, що такий специфічний товар завезли у магазин до Дня
свята як жартівливий подарунок від кавалерів для милих дам. Або,
радше, для розповсюдження серед подружок, як подарунок одна одній,
коли кавалерів немає.

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

О Б Л А С Т І

10.40 ”Спецiя”.
11.00,22.20 ”Дарвiн шоу”.
12.00,21.20 ”Брейн-ринг”.
13.10,20.20 ”КВН”.
14.10 Т/с ”Брати-детективи”.
16.10 Х/ф ”Спитай Сiндi”.
18.10 Х/ф ”11 друзiв Оушена”.
23.20 ”Слiдами пращурiв”.
00.10 Х/ф ”Суперперцi”.
02.10 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ
06.00,07.00,08.00,09.00 Iгри патрiотiв.
10.00 Гiд: перший погляд.
10.30 Багатi i знаменитi.
11.00 Смертельна зустрiч.
12.00 Тест на виживання.
13.15 Ударна хвиля.
14.15 Теорiя правди.
15.15 Мегазаводи.
16.00 Мегамашини.
16.45 Руйнiвники мiфiв.
17.45 Гаджет шоу.
18.15 Top Gear.
19.15 Секретнi iсторiї.
20.15 Шукачi.
21.15 Гладiатори Другої Свiтової.
22.15 Iсторiя зброї.
23.00,00.00 Завершальний звiт.
01.00 Покер. The Big Game, ч. 28.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20 Зiрка стриптизу.
04.00,05.20 Термiнатори.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Вантажiвки.
06.25,13.40 Заїзди: Позамежний тюнiнг.
07.15,01.40 Чоловiк, жiнка, природа:
Домiнiка.
08.10,23.45 Екстремальна риболовля
09.05 У гонитвi за ураганом 2010 рiк: Що
тут вiдбувається?
10.00,18.15 Зухвалi проекти: Центральний ринок в Абу-Дабi.
10.55,17.20 Спецназ ”Важкi машини”:
Антонов, гiгантський екскаватор i ”морський монстр”.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Дороги.
12.20,19.40 Заводськi буднi: Гума.
12.45 21.55 Брати по зброї.
14.35 15.05 П`ята передача.
15.30 Американський чоппер: Мотоцикл
для Chicago Black Hawks, ч. 1, Мотоцикл
Bling Star.
16.25 Потрiбна збiрка: Повiтрянi кульки/
Колеса/Конверти/Свистки.
16.55 Як це працює: Двигуни мотоциклiв.
20.05,04.05 20.35,04.35 П`ята передача
21.00,05.00 Американський чоппер:
Мотоцикл для Chicago Black Hawks, ч. 1,
Мотоцикл Carolina Carports.
22.50,02.40 Бичачi акули з Найджелом
Марвеном.
00.40 Спецназ Маямi
03.40 Як працюють машини

неділя
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.35 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край свiту”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.40,15.15 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Доки батьки сплять.
11.20 Так просто! Альона Вiнницька.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.30 Х/ф ”Ваш син i брат”.
14.10 Золотий гусак.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
15.20 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Шахтар” (Донецьк) - ”Волинь”
(Луцьк).
16.50 У перервi - Погода.
18.00 Спецпроект ”Про що кiно?”
20.30 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Погода.
02.05 ТелеАкадемiя.
03.10 Х/ф ”Василиса Чудова”.
04.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт
(жiнки).
05.05 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт
(чоловiки.

«1+1»

07.20 Комедiя ”Племiннички в Єгиптi”.
08.40 М/ф: ”Хлопчик-мiзинчик”, ”Теремок”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.45 ”Шiсть кадрiв”.
14.00,16.55 Мелодрама ”Знайда 2”.
15.00 Футбол. Динамо (Київ) - Днiпро
(Днiпропетровськ).
19.30,00.25 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30,22.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 ”Свiтське життя”.
23.30 ”ГПУ”.
01.10 Трилер ”Злочини пристрастi”.
03.05 Мелодрама ”Сексоголiк”.
04.30 Т/с ”Руда”.

Iнтер

06.20 ”Поки всi вдома”.
07.15 Бокс. Вiталiй Кличко - Одланьер
Солiс.
09.00,09.55,10.45,12.45,15.45,16.55 ”Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачевой i
Галкiним”.
10.50 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.45,03.30 ”Орел i Решка”.

***
– Від чого померла ваша теща? –
Надто швидко лускала зернята.
– Подавилась?
– Ні, захлинулась олією.
***
Був сильний вітер... Чебурашка був по-звірячому побитий своїми вухами...

12.50 Х/ф ”За сiмейними обставинами”.
15.55 ”Розсмiшити комiка”.
17.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.05 20.55 Т/с ”Роза в бульйонi”
20.00,02.50 Подробицi тижня.
22.50 Х/ф ”Чудова афера”.
01.00 Х/ф ”Готовий до бою”. (2).
04.15 ”Позаочi”.

ICTV

05.45,06.00 Погода.
05.50 Факти.
06.05 Х/ф ”Месники”.
07.30 Квартирне питання.
08.40 Анекдоти по-українськи.
09.15,17.40 Наша Russia.
09.30 Т/с ”Рюрiки”.
09.55 Ти не повiриш!
10.50 Козирне життя.
11.30 Iнший футбол.
11.55,19.40 Спорт.
12.00 Стоп-10.
13.00 Х/ф ”22 кулi. Безсмертний”.
15.30 Жiноча логiка.
16.35 Диво-люди.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”З Парижа з любов`ю”.
21.40 Х/ф ”Блейд”. (2).
00.00 Голi i смiшнi.
01.25 Х/ф ”Дика орхiдея”. (2).
03.20 Iнтерактив. Тижневик.
03.35 Х/ф ”Пограбування на Бейкерстрiт”. (2).

5 канал

06.01 «Вікно в Америку»
06.15, 10.15, 13.15, 17.10, 19.20, 23.50
«Погода на курортах»
06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.15, 00.20
«Час спорту»
06.35, 23.35 «Київський час»
06.40 «Технопарк»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 «Час новин»
07.15, 08.55, 20.20, 22.55 «Погода в
Україні»
07.20, 00.30 «Тема тижня»
07.30 «Повнота радості життя»
08.15, 11.10, 12.10, 16.15, 18.55, 00.25
«Погода у світі»
08.25, 08.50 «Бістро-ТБ»
09.20 «Вікно в Америку»
09.50 «Досягти мети»
10.20 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20, 16.20, 19.30, 20.30 «Час інтерв’ю»
17.20 «Податки»
17.30 «Не перший погляд»
17.50 «Ось так»
18.20 «Машина часу»
19.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
(рос. мов.)
21.00 «Час: підсумки»
21.45, 23.30 «Бізнес-час»
22.00 «Велика політика»
22.30 «Час-Тайм»
23.55 «Огляд преси»
00.40 «Смачні подорожі»

ТВА

06.30, 07.45, 19.40, 00.40 «Панно Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50 М/ф
09.30 «Вихід є…»
12.00 «Міні-мікс»
12.55 «Радіус»
13.20 «Так говорить Біблія»

***
У школі стоїть пузатий дядько. Вчителька, яка проходить біля нього, запитує:
- Дитину чекаєте???
- Та ні, я з дитинства такий пузатий !!!
***
Вампір – дівчині: та не

У С І
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13.50 «Домашні улюбленці і ветеринари»
14.35 «Один на один з М. Вереснем»
15.05 Д/ф «Маленька Буковина під іспанським небом»
16.10 «Дослідження океанів планети»
17.25 «Погода»
19.30 «Нова гостьова»
23.00, 03.15 Х/ф «Даллас 362»
00.30 «Нова гостьова»
04.40 Х/ф «Йди і дивись»

ТРК «Україна»

06.00,03.50 Х/ф ”Смугастий рейс”.
07.30 ”Народна зiрка 4”.
10.00 21.20 Т/с ”Дорожнiй патруль 2”.
12.00,02.00 Х/ф ”Бiле полотно”.
14.00 Т/с ”Смак граната”
16.00 Х/ф ”Полин - трава окаянна”.
18.00 19.20 Т/с ”Катя. Продовження
19.00,03.30 Подiї.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Василiск: Цар змiй”. (2).
01.20 Щиросерде зiзнання.
05.10 Срiбний апельсин.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40, 18.30,
21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 16.10 «Малятко»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск» (рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Все для дівчаток»
11.20 «Фільми та зірки»
11.45, 14.45, 16.00 «АВС-шка»
11.55 «Kids Flix»
12.00 «Подружки»
13.00, 01.30 «Блискуча година від М2»
14.50, 23.10 «Біографії. М. Шумахер»
15.40 «Веселі буковинці»
15.55 «Купаж»
17.00 Музична програма
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт
01.20 «Парад планет»

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Реалії»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.20, 14.00, 19.15, 21.45 «Погода»
11.25, 20.25 «Зелений БУМ»
11.45 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с «Перлина Тихого океану»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Реалії»
16.00 Х/ф
18.00 «Подіум її життя»
18.45 «Енциклопедія дизайну»
19.30 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»

ТЕТ

06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.00,19.30 ”Дом 2”.
08.05 ”Телепузики”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.35 ”Зоо фактор”.

10.00,14.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.10 ”Єралаш”.
11.35 ”Бабуни & дiдуни”.
12.00 ”Comedy Woman”.
13.00 ”Одна за всiх”.
15.00 ”Гола правда”.
15.30 Х/ф ”Де моя тачка, чувак?”
17.00 Т/с ”Унiвер”.
18.30 ”Iнтуїцiя”.
20.30 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
22.00 ”Нереалнi предки”.
23.10 Т/с ”Реальна кров”. (3).
00.10 ”Надобранiч, мужики!”
01.10 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.40 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.

НТН

06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 М/ф ”Ну, постривай!”
07.00 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.30,14.15 Т/с ”Каменська 3”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
12.00,05.05 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
16.15 Х/ф ”4 таксисти та собака 2”.
19.00,01.25 Х/ф ”Остання висадка”.
21.10 Х/ф ”Найближчий родич”. (2).
23.30 Х/ф ”Планета раптора”. (3).
03.10 ”Речовий доказ”.
04.15 ”Правда життя”.

СТБ

05.25 М/ф: ”Козаки”, ”Як Петрик П`яточкин
слоникiв рахував”.
06.55 Х/ф ”Солдат Iван Бровкiн”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,02.55 ”Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.55 ”Росiйськi сенсацiї. Максим + Алла.
Сповiдь любовi”.
15.50 ”Зоряне життя. Дiти-злочинцi”.
16.50 ”Моя правда. В. Галкiн. Помилка
цiною в життя”.
18.00 ”Мiстичнi iсторiї 2”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба
континентiв”.
21.00 Х/ф ”Час щастя”.
23.10 Т/с ”Доктор Хаус”.

Новий канал

05.50 Х/ф ”Жiнки”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.20 М/с ”Дональд Дак”.
09.45 Даєш молодь.
10.20 Замок страху.
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с ”Воронiни”.
18.00 Х/ф ”Любов у великому мiстi”. (2).
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Ромео повинен померти”.
(2).
23.40 ”Красунi”.
00.25 Спортрепортер.
00.30 Х/ф ”Великi неприємностi”.
01.45,02.30,04.45 Зона ночi. Культура.
01.50 Неприборкана.
02.05 Я в свiтi такої один.
02.20 Poeta maximus.
02.35 Майстер музи.
02.50 Суперники.
03.05 Чемпiон чемптонов.
03.15,04.00,05.20 Зона ночi.
03.20,04.05 Невiдома Україна.

кричи ти так! Мені тільки таблетку запити.
***
Що роблять люди, коли
лікар їм говорить, що залишилося жити два тижні:
американці закривають свій
бізнес, французи без зупинки займаються любов’ю,

К А Н А Л И

12

теле Версії

20 березня

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

04.50 Саша Путря.
05.05 Нiмфея кандида.

К1

07.40 Т/с ”Мiфологiчний лабiринт”.
08.40 ”Спецiя”.
09.00 ”Дарвiн шоу”.
10.00 ”Брейн-ринг”.
11.10 ”Слiдами пращурiв”.
11.50,22.30 ”Не може бути”.
12.20 Т/с ”Брати-детективи”.
16.40 Т/с ”Солдати й офiцери”.
17.20 ”КВН”.
18.30 ”Мокрий зорепад”.
19.00 ”Бiйцiвський клуб”.
20.00 ”Вечiрнiй квартал. Iсторiя успiху”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.00 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.30 ”AutoEVO”.
02.00 ”Нiчне життя”.

МЕГАСПОРТ

06.00,07.00,08.00,09.00 Великi перегони.
10.00 Гiд: перший погляд.
10.30 Багатi i знаменитi.
11.00 Смертельна зустрiч.
12.00 Тест на виживання.
13.15 Мегазаводи.
14.15 Мегамашини.
15.15 Ударна хвиля.
16.15 Теорiя правди.
17.00 Руйнiвники мiфiв.
17.45 Гаджет шоу.
18.15 Top Gear.
19.15 Секретнi iсторiї.
20.15 Шукачi.
21.15,22.15 Завершальний звiт.
23.00 Гладiатори Другої Свiтової.
00.00 Iсторiя зброї.
01.00 Покер. The Big Game, ч. 29.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20 Зiрка стриптизу.
04.00,05.20 Термiнатори.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Пiдводнi човни.
06.25 Потрiбна збiрка: Пиво/Кухонне начиння/Цегла/Бейсбольнi рукавички.
06.50 Як це працює.
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя вибухових iдей: Порятунок з хмарочоса, що
горить.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники
легенд: Машина, що перекинулася, пiд
водою/На повному пансiонi.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи.
10.00 Екстремальна риболовля.
10.55 На гачку: Сом.
11.50 Чоловiк, жiнка, природа: Домiнiка.
14.35 15.05 Крутiше не придумаєш.
15.30 Руйнiвники легенд: У гонитвi за
ураганом.
16.25 Руйнiвники легенд: Собачий волос.
17.20 Руйнiвники легенд: Стреломет.
18.15 Руйнiвники легенд: Прислiв`я i
приказки.
19.10 Руйнiвники легенд: Дизайн для
заднього хода/Безумний серф.
21.00 Рос Кемп у пошуках пiратiв: Нiгерiя.
21.55 Спецназ Маямi, ч. 6.
22.50 На межi: Морськi снайпери.
23.45 Вижити в катастрофi: Вогонь.
00.40 Рай, що обернувся пеклом
03.40 Як працюють машини.
04.05 Заводськi буднi: Дороги.
04.35 Заводськi буднi: Гума.
05.00 Зухвалi проекти: Центральний
ринок в Абу-Дабi.

росіяни все пропивають, а євреї йдуть
до іншого лікаря.
***
– Мене дружина привчає до здорового способу життя – каже,
що дуже корисно їсти сиру їжу.
– Так, моя теж готувати не любить.

О Б Л А С Т І

***
Тату, а коли я виросту великим,
я зможу робити усе, що захочу?
– Ні, синку. Тоді ти будеш вже одружений..
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Захистспоживача–реакціяначиїпотреби?
Чому Україна стала мачухою для своїх
громадян? Чому не захищає українця-споживача,
зате спокійнісінько спостерігає за тим, як він у поті
чола працює над підняттям економіки інших країн?
Про це – у розмові з начальником
управління у справах захисту прав
споживачів Борисом Михайловичем
БАГЛЕЄМ.
15 березня – Всесвітній день прав споживачів
Кор. : – Борисе Михайловичу, чимало буковинців знають вас як політика. Але Ви ще й очолили
солідне управління, де
працює достатньо людей.
Такі структури є у кожній
області. Вони підпорядковані Державному комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики. Увесь цей потужний механізм покликаний
опікуватися споживчими
правами громадян. Та, на
превеликий жаль, результати діяльності цього досить
великого маховика, як на
мене, дуже мізерні. І це не
складно довести. Гадаю,
ви не будете суперечити,
що смак кави однієї і тієї ж
марки, але купленої в нашому магазині і привезеної
з-за кордону, кардинально
різниться. Те ж саме стосується не тільки продуктів харчування, а й одягу,
взуття, навіть памперсів.
Більше того, ми вже звикли
споживати сир, зроблений
із клею, а не з молока, зате
за ціною молочного продукту. Звикли платити за
окремі комунальні послуги,
яких практично не отримуємо. Я вже мовчу про 60-80відсотковий фальсифікат
горілчаних виробів і ліків.
Хоча останнє, розумію, не
ваша компетенція.
Зрештою, можете переконати мене в протилежному. Та, думаю, це Вам не
вдасться, бо Ви живете тут
і користуєтеся переважно вітчизняним товаром.
Тому скажіть, як змінити
ситуацію і чому люди такі
беззахистні при наявності
Держкомітету з розгалуженою мережею управлінь
та чинності відповідного
закону?
– На початку прозвучало
– держава не захищає. А що
таке держава? Люди повинні
нарешті усвідомити, що тільки життя за наполеонівським
принципом: держава – це я, і
принесе відчутні зміни. Якщо
кожен на своєму місці буде
вимагати від чиновника дотримання законодавства, ми
багато що зможемо зробити.

На комунальників
скаржаться
найчастіше
Головне завдання нашого
управління – реакція на скарги
людей, які звертаються до нас.
І вже на потім – планові речі:
перевірки, роз’яснення, інформаційна робота тощо.
Скарги, що надходять до
управління, поділяємо на 5
категорій. Найбільше скарг в
нашій області викликає сфера
послуг і, зокрема, комунальна.

Потім – транспорт і перевізники. І тільки на 4 місці – продукти
харчування, а на 5 – промислова продукція (електротовари,
побутова техніка тощо)
Найактивніше і найчастіше
буковинці скаржаться на неякісні послуги ЖКГ (житловокомунального господарства
– авт.). Давайте спробуємо розібратися, хто винен, приміром,
у тому, що у нас неякісна вода?
Якого вождя потрібно місту і
скільки років він має керувати
ним, щоби у Чернівцях з’явився
альтернативний Дністровскому
Прутський водогін? Або ж, хоча
б була запроваджена сучасна система очищення води.
Адже проблема якості води
сьогодні – найважливіша для
життєдіяльності будь-якого
міста. Зіткнувшись з нею на
новій посаді та реагуючи на
скарги людей, я зрозумів, що
комусь вигідно, щоби поруч з
водогоном працювали альтернативні джерела поставки води
чернівчанам. Хіба за попредні
роки, маючи такі колосальні
надходження з комунального
торгового підприємства «Калинівський ринок», не можна
було побудувати за 17 млн. грн
Прутський водогін або запровадити озонування – сучасну
систему очищення води, якою
користується ввесь цивілізований світ. Там уже давно перестали труїти людей хлором.
Або ж така комунальна
проблема, як відсутність гарячої води. Дуже легко було
10 років тому відключити її
постачання. Нині відновити
подачу гарячої води просто
не реально. А як зреагували
споживачі на такі дії місцевої
влади? Почали ставити у квартирах бойлери, збільшивши у
рази продаж цього електротовару. Я хочу думати, що це
було випадково.
А тепер подивіться уважно
довкола: куди оком не кинь
– винні ж є! Та люди чомусь
вважають основним джерелом
зла найвищу владу в Україні.
– Але ж саме від неї залежать правила гри, тобто
правила співжиття в країні!
– Так, але на місцях ми
граємо не за правилами президента, прем’єр-міністра чи
міністра. Тому люди повинні
питати з місцевої влади.
– А хіба місцева влада
знищила уніальний титаномагнієвий завод – єдиний
у Європі! А він міг би «нагодувати» ввесь вітчизняний Пенсійний Фонд на
багато років уперед! А наші
«Кварц» і «Гравітон»?
Вони намагалися вижити,
пропонуючи міністерствам
підтримати ту чи іншу їхню
продукцію народного споживання. Натомість київські міністерства, за хабарі,
зрозуміло, робили замовлення зарубіжним фірмам.
Можливо, я не права, але в
мене склалалося саме таке
враження. Про це мені розповідали люди, які їздили

до міністерств зі своїми розробками і пропозиціями...
– Я глибоко переконаний у
тому, що коли на місці ти маєш
силу волі і духу не реагувати
на непристойні пропозиції з
Києва, то вони нічого не можуть зробити. Так, вони будуть
мститися, займатися саботажем, але на місцевому рівні
ти також можеш дуже багато
зробити. Не можна сказати, що
все починається звідти, згори.
Зрештою, якщо й починається,
то не закінчується. Та, знову ж
таки, повинне бути розуміння
всіх тут на місцях. Усім треба
бути небайдужими.

Не будьте
байдужими. І не
бійтеся!
Якщо людина принципово
підходить до всього, і до продажу їй неякісного товару в
тому числі, а тому й заявляє
про це, то, як правило, продавець чи власник, навіть для
того, щоби обурений покупець
не заважав процесу, поміняє
товар або поверне гроші. Я
переконаний, що коли б ми всі
були небайдужі, то змусили б
виробника, реалізатора продавати нам якісний товар. Але
ж у нас як ведеться? Людина
закуповує товар у супермаркеті на тиждень чи два, але
їй чомусь чи то ліньки, чи то
незручно переглянути чеки.
Тому вже дома, перерахувавши, з’ясовує, що її надурили.
Та повертатися не хочеться,
бо розуміє, що їхати назад
– собі дорожче: повернуть чи
ні – хто зна, а дорога, а нерви,
тож Бог з ним. І починається
таємна інформаційна блокада
закладу – людина розносить
своє обурення довкола, замість
того, щоби зайняти принципову позицію стосовно винного.
А в цивілізованих країнах не
соромно взяти калькулятор і
перерахувати покупки у відповідному місці біля каси. Тоді
не доведеться обурюватися в
транспорті, розповідати сусідам, колегам тощо.
– А у нас небезпечно називати винних! Хіба Ви цього не знаєте? У них потужний юридичний супровід:
їхні юристи зроблять відбивну не тільки з пересічного громадянина, а й навіть з
газети (!). І за прикладом
далеко ходити не треба. У
минулому числі «Погляду»
кореспондентка розповіла,
як вона придбала неякісне
німецьке взуття і з допомогою вашої служби їй повернули гроші. Але річ у тім,
що вона навіть побоялася
назвати фірму, яка продала їй взуття. Бо ж фірма
ця належить якомусь не
бідному вітчизняному, а
може й не вітчизняному,
оліграху і замовляє взуття
у трьох зарубіжних виробників – німецьких, бразильських і, не пам’ятаю
точно, якої саме ще однієї
країни. Так ось саме у цієї
фірми я влітку теж купила
бразильські босоніжки, які
прослужили мені менше
тижня. Думала, це сталося
випадково. Але коли не
змогла носити зимові замшеві чоботи (уявляєте,
від одного чобота з’являється волдир на п’ятці!),
я зрозуміла, що це взуття
– елементарна підробка
під фірмове. Але за ціною
бренда!

Згадала, до речі, в тему
про те, як спілкувалася зі
спеціалісткою з Америки,
яка, відвідала для цікавості
всі наші буковинські найкращі і найдорожчі бутіки,
бо мала думку відкрити свій
магазин. Так ось вона зауважали, що 90% товарів
у наших торговельних закладах навіть поруч ніколи
не лежали з фірмовими речами, за які їх видають.
– Грамотні юристи не тільки
у них, але й у нас. Ще ніхто не
виграв суду з управлінням у
справах захисту прав споживачів. Хоча, зауважу, сьогодні
відбулися позитивні зміни в
законодавстсві на користь споживача. Але мушу визнати,
що існує страшенний лобізм у
закондавчих органах влади,
спрямований проти споживача. Приміром, попередня
влада накладала мораторій
на перевірки. І ми не могли
зайти без попередження на
жодне виробниче чи торгове
підприємство. Усвідомлюю,
що фіскальні органи не мають
ходити щодня з перевірками.
Такий тероризм проти підприємництва шкідливий. Але не
можна перегинати палицю й у
інший бік. Тим паче, що є такі
галузі, які потребують миттєвої реакції, це – харчування,
харчоблоки дитячих установ,
побутова сфера тощо.
52-52-68 і 55-31-89
за цими номерами
телефонів 14 березня,
у понеділок, від 11.00 до
13.00 можна буде поставити будь-яке питання
начальнику управління
у справах захисту прав
споживачів. Скористайтеся нагодою!

Бензиновий лобізм
подолано, АЗС
перевірятимуть
Законодавець при бажанні
може уникнути упередженості.
Але не можна займатися не
тільки шкідливим, а й небезпечним лобізмом. Для прикладу візьмемо пальне, на
якість якого скаржаться всі
без винятку. Щоби нам провести аналіз зразків пального,
треба їх спочатку відібрати,
а потім направити у Надвірну
Івано-Франківської області,
бо тільки там у Західній Україні
є відповідна лабораторія. Але
для цього треба викласти 1500
грн за кожну пробу. Однак тут
встановлені правові ножиці. За
цей аналіз не може заплатити ні
скаржник, ні власник. Мусить
розраховутися лише управ-

ління, тобто той, хто здійснює
перевірку. А в держбюджеті
на ці цілі кошти не закладені.
Я думаю, не випадково. Бо
через відсутність бодай 50 тис.
грн на квартал ми не могли навіть вибірково перевіряти хоча
б окремі із 142 заправок 5-ти
операторів, які працюють на
ринку пального в області.
– Так ось найбільше й
обурює саме те, що це невипадково. Адже ще у 90-х минулого століття у Чернівцях
була (і не одна, напевне,)
прекрасно оснащена лабораторія для контролю за
пальним. Якби її існування
держава чи місцеві органи
законодавчо підтримали, а
не знищили, ця лабораторія
не допустила б ту вакханалію з якістю бензину, що
маємо зараз. Адже ерзацпальне не тільки псує авта,
але й дуже забруднює повітря.
– Сьогодні ситуація зрушила з мертвої точки. Від 1 квітня
ми вже перевірятимемо АЗС, бо
маємо на це кошти.

Політичні
рішення – не для
економіки
Натомість нам заборонили
йти на ринки. Я не вважаю це
рішення прем’єр-міністра про
мораторій правильним. Воно
швидше політичне. Тоді як всі
бачать якість продукції на ринках. Вона бажає кращого. Та
ми все ж таки знайдемо спосіб,
як перевірити там, де є злий
умисел і людей просто дурять.
Скажімо, замість масла продають спред, але за ціною масла.
На жаль, доволі часто на риках
реалізуються продукти без
терміну споживання. Але, щоби
отримати мінімальний шраф,
продавець каже, що у нього
немає ніяких документів... Так,
недоліків дуже багато, але не
можна всіх робити винними.
95% людей хочуть працювати
чесно і за законом.
– Хочуть, але ж не
працюють! Якщо у нас по
60-80% певного товару
– підробки. Чому? Бо все
залежить від правил гри,
які закладаються там, на
горі. А вони такі, що чесна
людина у нас, як правило,
розоряється, а нечесна –
процвітає. Якби бракоробів
і спритників карали так, як у
Китаї, не дивлячись на їхні
мільярдні статки та посади,
тоді б і лад був...
Але, мабуть, давайте
повернемося до конкретної
діяльності вашого управління. Як все відбувається?
– До нас звертаєть-

ся скаржник, ми оперативно, за один день, отримуємо
електронною поштою дозвіл з
Комітету. Якщо планова перевірка, то попереджаємо за 10
днів. Раніше ми ще виконували
перевірки на вимогу прокуратури, але тепер ця позиція
знята, перевіряємо виключно
за скаргами громадян. Але за
дозволом нашого керівного
органу з Києва.

Захищають
споживача поновому
– Як на мене, було б
зовсім непогано, якби ви
залучали прокуратуру чи
інші силові структури для
розслідувань, приміром,
того, звідки взялася та чи
інша підробка...
– Держава робить певні
кардинальні кроки на захист
прав споживачів. Тепер,приміром, можна протягом двох
тижнів від дня придбання
здати товар, який ви купили,
без будь-яких пояснень. За
винятком речей повсякденного вжитку, білизни тощо. А
телефон, телевізор, чайник
чи інший побутовий електроприлад можете повернути і
без заключення сервісного
центру, якщо маєте чек. А вам
повернуть або гроші, або аналогічний товар.
– До речі, в США такі покупки можна повертати
без пояснень протягом місяця...
Мовою цифр
Торік до управління
надійшло 339 заяв, скарг
і пропозицій. І майже
80% з них були задоволені. Споживачам повернули 105300 грн.
Із перевірених у
2010 році 621 підприємства торгівлі та побуту, порушення виявили
у 538, тобто 86,6%. За
результатами перевірки
видали 538 приписів про
припинення порушень
прав споживачів. У 409
випадках тимчасово
припинили, а в 135 – заборонили виробництво,
відвантаження і продаж
товарів споживачам, виконання робіт і надання
послуг.
До відповідальності
притягнули 563 особи з
адмінштрафом на суму
91,5 тис. грн та застосуванням економічних
санкцій на 88 тис. грн.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
«Версії»
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ЯкимбувШевченко:зіспогадівйогосучасників
рої приязні, при якій всі церемонії
робилися зайвими», «Він був надзвичайно ласкавий, м’який і наївно
довірливий до людей, в усіх він знаходив щось добре й захоплювався
часто людьми, що не були його
варті. Сам же він впливав на інших
якось чарівливо, всі любили його,
навіть слуги».

Талант

У молодості Шевченко вдягався
дуже модно. Про зачіску не вельми
дбав. Голив вуса, але залишав негусті бакенбарди. Був середнього
зросту, але міцної тілесної будови.
Широкі плечі, широка талія й легка
сутулість надавали його поставі
того особливого характеру, що росіяни називають «угловатостью»;
у руках його не було гнучкості,
граційності. На смаглявому обличчі
– ледь помітні сліди віспи. Русявий.
На перший погляд, обличчя його видавалося звичайним, але кожного,
хто хоч трохи приглядався до нього,
чарували невеликі, але виразні сірі
очі, що світилися надзвичайним
розумом і дивною добротою.

Свої поезії Шевченко писав
з надзвичайною легкістю – наче
жартома: міг не тільки слухати при
цьому розмови присутніх, а й сам
брати в них участь. Шевченко був
академіком гравюри Петербурзької
академії мистецтв. Він залишив
по собі багату спадщину: сотні
закінчених картин олією, сепією
та аквареллю, понад 30 офортів,
близько 1300 малюнків. До того
ж, не все збереглося. Шевченко
був віртуозом інтимного співу. Мав
добрий слух, гарний голос. Знав
безліч українських пісень. Часто
співав соло, а свою улюблену «Зіроньку» виконував так, що загіпнотизовував слухачів. Окрім
того, був талановитим оповідачем
і прекрасним декламатором, запальним театралом і приятелем
найвидатніших акторів.

Вдача

Оточення

Ось як згадують про Шевченка
сучасники: «Своєю простотою,
сердечністю, однією своєю появою мимоволі прив’язував до себе
всіх: від малого до великого…»,
«Його трохи незграбні, але зовсім
не вульгарні манери, проста мова,
добра, розумна усмішка, все якось
притягувало до нього й залишало
враження старого знайомства, ста-

Друзями Шевченка були відомі
культурні й мистецькі діячі Росії.
Так, він переселився до відомого
художника Карла Брюлова, щоби
опікуватися ним під час хвороби,
викликаної любовною драмою.
Шевченко був серед небагатьох
приятелів автора прославленого
полотна «Останній день Помпеї».
Геніальний актор Щепкін настільки

Зовнішність

«Весняний
вернісаж – 2011»

любив Шевченка, що 70-річним
спеціально приїхав на зустріч до
Тараса Григоровича у Нижній Новгород. Для вже поважного старця це
був справжній подвиг. Ніхто з таким
ентузіазмом не сприймав Шевченкових творів і не декламував їх, як
цей видатний актор Росії. Відомий
історик Микола Костомаров, який
був з поетом у близьких стосунках,
під час похорону Шевченка почав
промовляти, але, схвильований,
заридав і пішов геть.
Шевченко був у дружніх стосунках з усією українською елітою
– Кулішем і Гулаком-Артемовським,
Гребінкою і Марко Вовчок, КвіткоюОснов’яненком і Максимовичем.

Слава
В Україні Шевченко мав таку
велику популярність, що поміщики
навперейми запрошували його в
гості, а коли поет входив до зали,
то всі присутні стовплювалися при
вході, і навіть чванькуваті пані, що
інакше не розмовляли, як французькою, очікували на його появу з
великою цікавістю. Він був предметом загальної уваги і захоплення.
Повертаючись пароплавом із
заслання, нещодавній рядовий
Шевченко мешкав у каюті самого
капітана і був постійним гостем
подорожуючих мільйонерів. Уся
петербурзька еліта: найславетніші
вчені, письменники, політичні діячі, митці, артисти, композитори,
колишні політичні вигнанці і в’язні,
модні красуні, аристократи й студенти, урядовці – усі вони строкатим і галасливим натовпом оточили
Шевченка, не даючи йому ні відпочити, ні зайнятися своїми справами.
Його мало не носили на руках.

Гроші
Гроші Шевченка не трималися.
Маючи великі суми, витрачав їх,
сам добре не знаючи, як і куди. Не
вмів бути ощадливим. Часто необережно позичав і ставав жертвою
ошуканців.
У Києві служниця, яка прала Шевченкові хустки, знайшла
зав’язані у вузликах гроші. Поет
ніяк не міг пригадати, коли і за
яких обставин туди їх заховав. У
неділю за ці «дурні якісь гроші»
він справив банкет для дітвори з
цілої околиці.

Останні дні поета
Про своє фізичне здоров’я Шевченко дбав мало. А воно було дуже
надірваним ще часами заслання.
Крім того, був рідкісним працелюбом. Уже наприкінці вересня 1860
року стало помітно, що поет хворий.
Однак він про це нікому не говорив
і весь віддавався праці. Лише 23
листопада поскаржився лікарю на
біль у грудях. Той порадив не виходити на двір. Домашній карантин
Шевченко витримав до Різдва.
Казав: «Щоб і на Різдво не виходити? А кутя? А узвар? Ні, не всиджу:
колядувати хоч рачки полізу до
куми!» Це колядування і надломило
його організм.
Останні дні Шевченко провів у
великих стражданнях. Проте жоден
стогін не вирвався з його грудей.
Шевченко лише стискав зуби, виривав ними вуса, давлячи в собі
болі, що його мучили.
У неділю, 10 березня, о п’ятій
ранку, зійшовши сходами до майстерні, охнув і впав. Так перестало
битися його серце.

Уривок з поеми:
«...Ввижаються
горби, сади, хатини,
вітряки, рівнини,
ввижаються, мов привиди, гетьмани…
У жилах стигне,
змерзає кров!…
Раби, подножки, грязь Москви,
варшавське сміття!
Батьківщини,
святих могил цураються
недолюди,
зрікаються
святої мови!
Як Причинна
убогая,
руїнами скалічена,
геть окраденая
гине
Вкраїна, Україна!…
Боже мій!
Лихіші од навали
неситих завойовників,
безжальних суховіїв,
моровиць!..»

У Чернівецькому художньому музеї під такою
назвою триває виставка Анатолія ЖИТАРЮКА
– одного з найцікавіших сучасних художників
Буковини.

Олена Косiнська, «Наш Шевченко», триптих, 2010
Бо пам’ятайте, що на цій планеті,
відколи сотворив її пан Бог,
ще не було епохи для поетів,
але були поети для епох!
Ліна Костенко, «Кобзарю»

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

12 березня в залі органної та камерної
музики (вул. Українська, 30), до 150-річчя
від дня смерті Т.Г.Шевченка, відбудеться
літературно-музичний вечір «З Україною в
серці», за участю Академічного камерного
хору Чернівецької обласної філармонії
«Чернівці».
Поему-реквієм «ПРОРОК» або
«ОСТАННЯ НІЧ Тараса ШЕВЧЕНКА» читатиме автор, член Національної спілки
письменників України Микола БУЧКО.

«Під знаком Ероса»

На виставці, приуроченої до
Міжнародного жіночого свята 8
Березня, представлено більше 20ти полотен, створених протягом
останнього року.
– Це вже друга така моя виставка, – зазначив художник. – Минулого року вона відбулася на Восьме
березня випадково – просто так

У виставковому центрі «Вернісаж» (вул. І.Франка,15) триває традиційна
виставка Чернівецької обласної організації Національної Спілки художників
України «Весняний вернісаж – 2011», присвячена 197-ій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.
Що спонукає людей різних мистецьких напрямків, уподобань, різного
віку братись за шевченківські сюжети? Саме ця виставка, де представлено і
живопис, і графіку, скульптуру, малюнок, є певною спробою наблизитись до
відповіді на питання, що є творчість Тараса Шевченка для кожного з нас.

Веснапочинається
з Шевченка

«Новорічний сон
ловеласа»

склався графік виставкового
залу. Проте тематика теж
була жіноча: виставка називалася «Жінки і квіти»
– багато квітів, натюрмортів, однак мені дорікали, чому так мало
жіночого зображення…
Пан Анатолій стверджує, що в експозиції
представлена не так еротика, як філософський погляд на
жіночу красу та гармонію людських
стосунків. Дві третини картин він
написав за останні три місяці, адже
під час зимового періоду в нього
з’явилося більше вільного часу для
творчості.
– До того ж, накопичилось багато ідей, які ще раніше виникли,
були ескізи, ось вони і зреалізувалися. А ще два місяці тому я
став дідусем вдруге. Народилася
Софійка, моя внучечка, якій я і
присвячую цю виставку.
Цікаво, що коли на УЗД батьки дізналися, що народиться ді-

вчинка, старшого братика, якому
5 років, запитали – як назвати
сестричку? «Софійка» – відповів
він.
– До народження внучки було
ще далеко. Проте так сталося, що
вона народилася якраз на саме
свято Софії.
Жартівливо запитую, чи не затесалася в картини художника,
бува, політика…
– Знаєте, в Києві є така партія
– «Любителі жінок», – відповів пан
Анатолій. – Так ось, я – в цій партії!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії».
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Якіздібностітаінтелектувашоїдитини?
На це запитання дасть
відповідь К-АВС тест – сучасний
психодіагностичнийінструмент
А надійшов цей подарунок маленьким
буковинцям з німецького Острова Квітів.
Сучасний психодіагностичний інструмент
для оцінки розвитку здібностей та інтелекту
дітей вартістю 1500 євро привіз обласному
центру медико-соціальної реабілітації дітей
з органічними ураженнями нервової системи
Олександр КІРЮХІН, член Ротарі Клубу
Констанц-Майнау (Німеччина). Придбало ж його
власним коштом німецьке видавництво РІТS за
сприяння Ротарі клубу.
Констанц — головне місто округу Констанц федеральної землі Німеччини Баден-Вюртемберґ, розташоване біля витоку Рейну з Боденського озера. Майнау
- острів квітів.

Тест К-АВС з програмним
забезпеченням для комп’ютерної обробки його результатів використовується багатьма країнами світу для оцінки
рівня розумового розвитку
як здорових дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку, так і дітей з порушеннями
розвитку. З допомогою цього
тесту можна спланувати та
оцінити реабілітаційні заходи
для дітей-інвалідів, провести
нейропсихологічні та інші наукові дослідження.
– К-АВС тест стане ще одним важливим діагностичним
інструментом для комплексного обстеження маленьких
буковинців та для якісного

Олександр Кірюхін та Наталя Блажко під час
передачі унікального обладнання
планування психологічної
реабілітації дітей-інвалідів у
нашому центрі, – каже лікарпсихолог Наталя БЛАЖКО.
Історія ж унікального подарунку така: влітку минулого

Лікуймося постом!
Від 7 березня до 23 квітня триватиме Великий
піст. Яку саме роль він відіграє у житті людини,
кожен вирішує самотужки. А ми розглянемо піст з
оздоровчого боку.
Харчування під час посту може
мати позитивний і негативний вплив
на організм. Це залежить від віку,
стану здоров’я, обміну речовин,
характеру праці, індивідуальних
особливостей та особливостей харчування під час постів. Харчовим
раціонам суворих вегетаріанців не
вистачає повноцінних білків, вітамінів
В2, В12, Д. Кальцій, залізо, мідь, цинк
з рослинних продуктів засвоюються
набагато гірше, ніж при надходженні
з тваринними, тому у вегетаріанців
часто виявляють анемію.
Відмова від м’яса вагітних і матерів, які годують груддю, може призвести до ослаблення організму та погіршення здоров’я (анемії, остеомаляції).
Проте, правильне харчування під час

посту, а тим більше виключення лише
м’яса не можуть бути небезпечними
для більшості здорових людей.
З медичної точки зору піст має позитивний здоровий вплив на організм,
адже його основа – вегетаріанське
харчування: овочі, фрукти, зернові,
рослинні олії. У результаті організм
отримує необхідну кількість вітамінів
і мінеральних речовин. А це дуже
важливо після довготривалих зимових свят, коли основу харчування
складала скоромна їжа — м’ясо,
риба, птиця, яйця, молоко. Тобто
їжа, яка дозволяла краще пристосовуватися до зимових холодів. Але
саме в той період організм накопичує
«зайве» — холестерин, сечову кислоту, що призводить до загострення

хронічних обмінних захворювань
— атеросклерозу, цукрового діабету, остеохондрозу, захворювань
шлунково-кишкового тракту. Дефіцит вітамінів і мінеральних речовин
посилює цей процес. А харчування
під час посту саме і ліквідує його,
призводячи до посилення обмінних процесів. Крім того, з овочами і
фруктами організм отримує достатню кількість харчових волокон. Це
покращує роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє виведенню цих
шлаків з організму.
У результаті посту нормалізуються
порушені показники жирового, вуглеводного і солевого обмінів. А ще піст
позитивно впливає на психоемоційний
стан – людина стає врівноваженішою,
спокійнішою, зникають симптоми
депресії, нормалізується сон.
Піст тільки розпочався, але необхідно пам’ятати, що перехід від суворого посту до звичайного харчування
при неграмотному підході може викликати серйозні захворювання.

Вживайтелікиправильно

або Про те, що антибіотики не люблять молочного,
антидепресанти – шоколаду

Щороку у світі з’являються сотні
нових ліків. Ми вживаємо їх, іноді
не задумуючись, як вони співвідносяться з тією чи іншою їжею та
напоями.

Наприклад, аспірин та інші
препарати, які містять ацетилсаліцилову кислоту, краще вживати
після їжі чи запивати чимось густим
і жирним. Це захистить слизову
болонку шлунка.
Аскорбінова кислота та препарати заліза погано поєднуються
з м’ясними, рослинними та молочними білками. Тому такі ліки краще
приймати до їжі.
Якщо вам призначили антибіотики, відмовтеся на деякий час
від молочного. Справа у тому, що

йогурт, кефір чи сметана понижують дію цих ліків.
Нестероїдні протизапальні
засоби та гормональні ліки, навпаки, можна поєднувати з молочними продуктами.
Сульфаніламіди медики рекомендують запивати мінералкою.
Тим, хто приймає антидепресанти слід обмежувати себе у
споживанні сирів, копченого та
маринованого оселедців, червоної
та чорної ікри, кавою та шоколадом.

року член цього клубу, голова
комітету зі співпраці Німеччина-Україна Олександр Кірюхін, будучи з робочим візитом
в Чернівцях, відвідав Центр і
люб’язно запропонував допо-

могу. Саме він й організував
надання тесту німецьким видавництвом та його передачу
Центру реабілітації дітей.

Георгій ЗВІРІД, голова
чернівецького клубу Ротарі

Щобиголовапрацювала
на всі 100 %
Для концентрації уваги
Нашому мозку необхідне залізо.
Поповнити його запаси в організмі
допоможуть стиглий гранат, зелені
яблука або кілька шматочків... чорного хліба.
Підводить пам’ять? Допоможуть
морква, ананас, авокадо. Перекусіть
морквяним салатом, заправленим
олією – краще оливковою (каротин
з моркви краще засвоюється з рослинними жирами), або фруктовим
салатом з консервованого ананаса,
заправленого йогуртом.
Сприймати нову інформацію допомагають деякі продукти, багаті на
вітаміни групи В. Перед тим, як відправитися на курси іноземної мови,
непогано «заправитися» салатом з
креветок або кальмарів, у перерві
між лекціями погризти горішки – волоські або кедрові.

Перенапружуєтеся?
Підгодуйте мозок глюкозою. До
речі, вона – єдине джерело енергії
для наших нервових клітин – нейронів. Глюкоза з рафінованих вуглеводів (тістечок, білого хліба, цукерок)
швидко поступає в кров, але так само
швидко тане концентрація цукру в
крові, чого не можна сказати про зайві «солодкі» калорії, що надовго осі-

дають на талії. Отже для поповнення
організму глюкозою краще надати
перевагу полісахаридам з овочів і
фруктів, виробам з борошна грубого
помелу. Один з найпростіших варіантів – сніданок з мюслів і цукатів.

Не можете зосередитися?
Зібрати думки в купу допоможе
холін. Ця жироподібна речовина
– один з компонентів лецитину – допомагає підтримувати зв’язок між різними ділянками мозку. Його природні
джерела – яєчні жовтки, субпродукти
(яловича і свиняча печінка, нирки).
В аптеці можна купити комплекси
з лецитином. А вітамін С «чистить»
судини мозку. Один грейпфрут або
два апельсини в день покращують
кровообіг.

Хочете швидше думати?
Вага мозку складає всього 2-3%
від маси тіла, зате споживає близько
20% всієї енергії, що одержується з
їжею. Швидкість розумової діяльності стимулюють калій і кальцій. В
особливо напружену днинку з’їжте
на сніданок декілька шматочків
сиру і помідорів (у томатах багато
калію), а на роботу прихопіть із
собою пару сирків з курагою чи
чорносливом.

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

АртемКолядинськийневитрачає
життянате,щоби«клепатибабло»
Хоча він і фрілансер, тобто вільний художник, який
сам собі шукає роботу: ілюструє книги, настільні ігри,
розробляє образи для реклами тощо. Його «секрет»
не в якійсь супероригінальній техніці чи в захмарному
польоті образного мислення – хоча і без цього,
звісно, нікуди. Головне – самий процес, який Артем
жартівливо називає маляканням.

Рука свою справу
знає
Беззаперечний факт – рука
Артема малює багато. Причому я не
випадково тут закцентував – «рука
Артема». Бо чим би там голова не
була зайнята, а рука свою справу
знає: чи Артем обідає, чи фільм
якийсь переглядає, чи мишкою по
монітору ковзає – ліва рука усе норовить притягнути до себе якийсь
шмат паперу, і креслити щось, мазюкати, вимальовувати…
– Малював я з дитинства, вже з
п’яти років калякав. Ще у дитячому
садочку, пригадую, перемалював
якось ЗІЛа, синього кольору, так
класно, що й досі згадую... Ще двох
мишенят, пам’ятаю, вимальовував
– Круть і Верть звалися, i пiвника
Голосисте Горлечко, – посміхається
Артем. – У школі на уроках постійно
малював, у зошиті, кульковою ручкою, і навіть у технікумі...
Артем, здобувши в Політехнічному фах архітектора, пропрацював
у Чернівцях два роки, а потім ще на
два – вирушив до Києва, проекту-

вати 25-поверхові будинки.
– Архітектура загалом тримається трьох принципів: краси, надійності і щоби дешевше будувалося. В Україні зазвичай на красу
ніхто не зважає, часто нехтують і
надійністю…

плюсики ставили позитивні, щоби в
тебе була добра і надійна репутація.
Адже люди, які до тебе звертаються,
надсилають гроші, не бачачи тебе
«вживу», їм потрібна впевненість,
що ти їх не підведеш.
Якось я був у Дніпропетровську, і
тут замовник пише – треба малюнок.
Від руки намалював, вислав, йому
сподобався… У знайомого планшетик
позичив, щоб у фотошопі обмалювати. Та ще була морока… Назбирати
б собі грошенят на лептоп класний,
щоб їздити і працювати де-небудь...,
– розмріявся Артем. – Скільки персонажів вже створив – важко сказати,
мабуть зо дві сотні… Детально пророблених, з характером, у декількох
варіантах – 50 точно.
Половина з цих 50-ти – персонажі замовні: для настільних ігор,
сайтів, реклами, окремих ілюстрацій
до книг. Решта – для власної книги та
для інших цікавих проектів.

Малий Характерник

Ілюстрація з майбутньої книги «Малий характерник»
Система нам звична: «ніхто,
ніколи, нічого», коли йдеться про
щось справді вартісне і хороше, але
при цьому не пахне грошима. Але витрачати життя на те, щоби «клепати
бабло», Артемові набридло... Потягнуло в рідні пенати, де, зрештою,
розпочав усе з початку.

З нового листка

Ескіз козака

Конкуренція серед ілюстраторів
і дизайнерів в інтернеті шалена. Ще
жорсткіший демпінг. Це коли якийсь
дядько (чи тіточка) просять щось
намалювати за тисячу гривень, а
хтось несподівано встряває зі своєю
пропозицією намалювати усе за два
дні ще й за триста гривень…
– Людина знецінює свою працю,
себе не поважає, талановитим людям
через це доводиться на стіни дертися, щоби банально прогодуватися,
– обурюється Артем. – А це все впливає на роботу. Я розслабитись не
можу, коли знаю, що в мене в кишені
залишилось 20 останніх гривень,
коли в мене навіть на папір немає
грошей, адже хороший акварельний
папір коштує 15 гривень листок...

– Коли приїхав з Києва – взяв паузу… І зрештою повернувся до того,
з чого розпочалося моє дитинство.
Водночас виникла ідея заробляти
через інтернет. Але через те, що не
вмів із замовниками домовлятися, чи
через якісь інші причини, та перша
моя спроба інтернетного заробляння
провалилася...

Папір за 15 гривень – не забаганка.
– Є звісно і за три, але то не те, бо
кепський папір суттєво впливає на
якість роботи – ніби щось малюєш, а
хорошого нічого не виходить… Тому
привчаєшся не боятися попсувати і
дорогий папір.
Артем малює ескізи своїх персонажів спочатку на папері, а потім вже
їх фотошопить у комп’ютері.

Дві сотні персонажів
– На творчості багато не заробиш,
– каже Артем. – Якщо ж працювати на
користувача, то треба пройти досить
тривалий шлях, аби тебе помітили
і відзначили: на тих же сайтах про
тебе позитивні відгуки залишали,

– Книга називатиметься «Малий
Характерник». Це історія про малого
хлопчика, який, побачивши випадково Духа, подорожує світом, вчиться, зустрічається у степах, лісах і
горах з характерниками, волхвами,
козаками… Я люблю добро і вірю в
сили природи, мені дуже подобається міфологія, – каже Артем. – Власне,
я й образи створюю на цій основі – з
книг, енциклопедій. Хочеться, щоби
люди більше цікавились українською
міфологією… Це надзвичайно глибока... наука
Зараз Артем працює над ілюстраціями до книги чернівецької
письменниці Інги Кейван. А ще в
його планах – щось схоже на комікси,
де мальовані персонажі накладені
на фотографії реальних Чернівців,
суміш сучасної неформальщини,
вуличного «гонива», місцевої «битовухи», не так комедійної, як драматичної. Але що з того, зрештою,
вийде – годі уявити. Адже, парадокс,
але сучасне мистецтво Артемові не
до вподоби.
– Я люблю не сучасне мистецтво,
а олдскульну класику, Шишкіна,
Айвазовського… Пам’ятаю, якось у
Києві потрапив до музею російського
мистецтва… І ось він, Шишкін – здоровенна картина, метра десь два на

два. Ніколи раніше не уявляв, як це
в музеї можна сидіти і – дивитися
на картини. А тут я просто впав на
диванчик: ЯК це було зроблено, за
рахунок чого? Назви тієї картини
вже не пам’ятаю, але там, напевне,
ліс був,– жартує Артем.
– Я завжди хотів піти вчитись на
щось художнє, вивчати всю цю купу
технік – акварельну, пастельну… Добре, коли тобі фахово викладають,
розповідають нюанси, є час напрацювати навички. В житті ж доводиться весь час заробляти гроші, і самому
усе це «прогризати», вишукувати
якісь елементарні речі... Виручає те,
що качаю відео з торрентів, знайомі
підказують...

Персонаж з настільної гри
Увесь цей сучасний символізм
не розумію і не поважаю. Коли бачиш, як дехто фарбу ковтає, а потім
нею «виригує картину»... Якщо це
вважають сучасним мистецтвом
– співчуваю, це не для мене.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

■ 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:

Довідки за телефоном: 099 757 19 57
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