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ЛІФТИ - ВБИВЦІ
10 стор.

ЕНЕРГЕТИК УЖИВ –
ДО РАНКУ НЕДОЖИВ

15 стор.

ГОДИННИК,

ЩО ЗУПИНЯВСЯ РАЗ

Хворій на ДЦП дитині
потрібна допомога!
14-річний Валентин хворіє на цю страшну недугу від
народження. Парез кінцівок
скував м’язи – дитині важко
рухатися. Але хлопчику допоможе операція, яка розслабить м’язи і дитина зможе
рухати руками!
Такі операції роблять російські хірурги, які постійно
приїжджають в Україну. Тож,
аби допомогти Валентину, потрібно 9 тисяч гривень. Його матір,
Валентина Филимонівна, виховує сина одна. Усі зароблені потом і
кров’ю кошти витрачає на лікування дитини. Але самотужки зібрати
гроші на операцію жінці не під силу!
Реквізити розрахунку рахунків в
«Приват Банку»: 29244825509100
МФО 305299
КПО 14360570
Призначення платежу за рахування коштів
на карту клієнта № 4627085821503097
Черней Валентина Филимонівна, тел.: 0997262150

Малі ГЕС на гірських річках – екологічна проблема №1 в
Україні. Будівництво 550 запланованих міні гідроелектростанцій – загроза існуванню не тільки рідкісним рослинам і
тваринам, а й самим річкам.
Вчора, 14 березня, прогресивна громадськість відзначила
Всесвітній день дій проти гребель на захист річок, природи й
життя.

+14

о

www.versii.cv.ua

Вчора Україна встала на
захист Карпат від труб

3 стор.

о

7-8 СТОР.
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Передплатний індекс

Версі ї

акценти тижня

5 місяців – без зарплати

Прокуратура Садгірського району Чернівців порушила кримінальну справу стосовно директора ЧУ ЗАТ «Електро».
Керівник підприємства у період з жовтня
2011 по березень 2012 р. безпідставно не
виплачував зарплату працівникам. Сума заборгованості склала 128 тис. грн.
Після втручання прокуратури,горекерівник знайшов гроші і вже виплатив
працівникам 120 тис. грн.
Досудове слідство у справі триває. Про
це повідомила прес-служба прокуратури
Чернівецької області.

Вл. інф.

За невиплату зарплати
затримали директора
«Арго»

Прокуратура Буковини порушила кримінальну справу стосовно Генерального директора ТОВ ВКТ «Арго» за невиплату зарплати
та службове підроблення. Про це повідомили у
прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Внаслідок умисних дій керівника підприємство заборгувало 811-ти працівникам, у т. ч.
290 – із числа звільнених, суму у 6,9 млн. грн.
Директор «Арго» затриманий. Досудове
слідство у справі триває.

Вл. інф.

Два буковинських
науковця – серед кращих
в Україні
До рейтингу кращих 100 науковців України
потрапили: Олег В’ячеславович Ангельський
– професор, декан інженерно-технічного факультету та Олександр Григорович Ушенко – професор, проректор з наукової роботи.
За показниками наукометричної бази даних
Scopus рейтинг кращих науковців України оприлюднила Національна бібліотека України ім. В.І.
Вернадського. Про це повідомив офіційний сайт
ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Вітаємо!

09584

погляд

На Буковині опозиція підписала
Угоду про спільні дії. Нарешті

ЕПАТАЖНИЙ
ФЕМІНІЗМ

Визначено переможців щорічного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік – повідомляє прес-служба Чернівецької обласної ради.
На І місці серед міст районного значення – Сторожинець. Перше місце серед селищ
здобули Лужани Кіцманського району. Переможець серед сіл – Великий Кучурів Сторожинецького району. На ІІ місці – м. Вижниця, с. Черленівка Новоселицького району, с.
Берегомет Кіцманського району. ІІІ місце здобули м. Кіцмань, с. Волока Глибоцького
району, с. Іспас Вижницького району та с. Усть-Путила Путильського району.
Найкращим серед міст обласного значення, а їх в області, як відомо, лише два, визнали Чернівці.

Вл. інф.

Ігор БУРКУТ, політолог

українців, або втратимо державу, за яку
проливали кров мільйони героїв, – наголосили підписанти.
На фото (з ліва на право): Максим Бурбак, голова Чернівецької територіальної
організації політичної партії «Фронт змін»,
Назар Горук, в.о. голови Чернівецької
обласної організації ВО «Свобода», Іван
Мунтян, голова Чернівецької обласної
організації ВО «Батьківщина» під час під-

За знання Кобзаря – безкоштовно
на скеледром

З метою плекання серед дітей любові до української літератури і життя та творчості
Тараса Шевченка, 7 березня між пластунами було організовано брейн-ринг. Три команди
пластунів шкільного віку змагались між собою за звання кращих знавців Т.Г. Шевченка.
Запитання були не з легких, проте після цікавої та напруженої боротьби виграла команда дівочого куреня ім. Ірини Вільде. ІІ місце посіла команда хлоп’ячого куреня ім.
Петра Войновського. Переможниці гри отримали сертифікати на скеледром «Соколиний
камінь» в ТРЦ «Панорама».

Вл. інф.

В. Кучурів, Лужани, Сторожинець і
Чернівці – найкращі

Вл.інф.

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Біда сучасного світу у тому, що
люди не хочуть жити за законом. І
коли ми зробимо щось по-своєму, всупереч закону, то знаходимо собі виправдання – норми, мовляв, все одно
не працюють. Але історії, які розповідають юристи «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»,
доводять протилежне: закон таки діє!
Варто тільки домагатися свого! Бо, як
кажуть, вовків боятися – у ліс не ходити. Сьогодні – справа правозахисниці
Ольги ЖУМИГИ.

Договір про довічне утримання:
як застрахувати себе у разі
розірвання
Ірина уклала договір про довічне
утримання із 80-літньою Валентиною
Петрівною (з етичних міркувань імена
героїв змінено – авт.). За його умовами, жінка отримає житло бабусі після
її смерті. Натомість Ірина повинна ви-

плачувати літній жінці 500 грн щомісяця
або купувати на цю суму ліки, харчі,
одяг та сплачувати комунальні послуги
довічно. Однією з умов договору було й
те, що жінка має встановити пам’ятник
покійному чоловіку Валентини Петрів-

ни, але за кошти старенької. Крім того,
протягом року Ірина повинна була
зробити капітальний ремонт у будинку,
адже старенька хатинка – колишня
пошта – розвалювалася на очах. Та й
умов для проживання жодних: ні води,
ні каналізації, ні туалету з ванною…
Ірина почала наводити лад у хаті:
провела каналізацію, воду, встановила
бойлер, душову кабіну, зробила ремонт.
І навіть провела газ, хоча у договорі про
це не йшлося. Але Валентині Петрівні
видалося цього замало – тож і подала
до суду на Ірину, мовляв, через те, що
та не утеплила хату і не встановила
пам’ятник, хоча Ірина приводила
майстра і кілька разів намагалася це
зробити. Та щоразу чула від бабусі, що
та немає грошей.
На щастя, Ірина зберегла всі чеки,
накладні та квитанції за перераховані
гроші та придбані будівельні матеріали. Таким чином вона себе підстрахувала, тож у суді не важко було довести,

що жінка сумлінно виконувала умови
договору.
Крім того, було організоване виїзне судове засідання. Суддя із секретарем побачили на свої очі, що умови
договору виконані на 100%. Валентина Петрівна живе у дуже пристойних
умовах. Але бабці не подобалося навіть елементарне: буцімто бойлер
встановили у неї над головою і він, як
їй здавалося, може впасти на неї. Та,
коли на судовому засідання пенсіонерку запитали, чи була вона присутня під
час ремонту, вона відповіла, що була
у хаті, і більше того, перевіряла кожен
крок майстрів та Ірини…
Суддя зрозуміла, що Валентина
Петрівна зловживає своїми правами
і винесла рішення, яким відмовила у
задоволенні позовних вимог.
Яку б допомогу набувач (людина, яка доглядає) не надавав
відчужувачу (людина, яку доглядають) – чи то ліки, чи то гроші,
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при розірванні договору, відчужувач не зобов’язаний віддавати набувачу витрачені на нього кошти.
Тому людям, які укладають договір довічного утримання, краще
зберігати квитанції, накладні,
чеки тощо. Таким чином вони зможуть довести, що дотримуються
умов договору, у разі, коли відчужувач вирішить його розірвати. Та
убезпечать себе від зловживань і
зайвих клопотів.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
Юридична фірма
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефоном
(0372) 900-510.
Приходьте: м. Чернівці, вул.
Головна, 122-А, бізнес-центр
«Квадрат», офіс 216
Наш сайт: www.900-510.com
Свідоцтво державної реєстрації АОО №354063

За 2011 рік соціальні виплати на Буковині склали 831,4 млн. грн. Це на 90 млн. грн
більше, ніж у попередньому році. Про це під
час селекторної прес-конференції з питань
соціальної політики крайової влади в контексті соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича повідомив начальник
Головного управління праці та соціального
захисту населення Чернівецької ОДА Богдан
Сеньків. Головний соціальний захисник краю
зазначив, що нові соціальні стандарти впроваджуватимуть поетапно – будуть прийняті
відповідні постанови Кабміну, внесені зміни
до державного бюджету на поточний рік, визначені чіткі терміни та механізми. Зокрема,
він озвучив 4 основних напрямки соціальних
ініціатив Президента: дотримання прав та
гарантій працюючих громадян, збільшення
розміру заробітної плати, створення робочих
місць і легалізація зайнятості, глибока модернізація сфери соціального забезпечення.
– Будуть змінені підходи до призначення та нарахування допомог усім пільговим
категоріям населення, – зауважив п. Сеньків. – Зокрема, у населених пунктах області працюватимуть спеціальні фахівці, які

регіональні

Версі ї

Житимемо краще?!.

Останнім часом активізувалися феміністичні організації в
Україні. Дівчата з «Фемен» все частіше публічно оголюються,
привертаючи увагу до своїх… гасел. А вони клянуть існуючу
владу, вимагають відставки непопулярних політиків, причому не завжди у цензурній формі. Такими є їхні вимоги на
українському рівні. Але все частіше вдаються до акцій і в інших
країнах. Наприклад, під резиденцією Лукашенка у Мінську
вимагали демократії у Білорусі. На президентських виборах
у Москві прийшли на виборчу дільницю самого Путіна, скинули одяг і з криком «Краду за Путіна» почали розкачувати
виборчі урни. Відповідно отримали судовий вирок за «дрібне
хуліганство» і стали нев’їздними до Росії…
Одну з керівниць «Фемен» Олександру Шевченко запросив з цього приводу на свою програму Савік Шустер. У
прямому ефірі стався справжній скандал. Нардеп від Партії
регіонів, колишній міліціонер В. Колісниченко обізвав дівчину
«проституткою». А вона накинулася на «недоторканого» й так
«доторкнулася» до нього, що в того кров потекла з розбитої
губи. Для невибагливої публіки подібне видовище є найбільш
бажаним. Адже перемога у диспуті завдяки блискучим аргументам для багатьох лишається незрозумілою, а розуміння
мордобою не потребує жодних інтелектуальних зусиль. Як не
потребує напруження розуму споглядання оголених молочних
залоз «феменок». Для чого ж вони оголюються?
На площі святого Петра у Ватикані вони намагалися зняти
одяг, «щоби захистити права жінок у католицькому світі». Перед мечеттю Айя-Софія у Стамбулі «захищали жінок-мусульманок від тортур і знущань». Російські феміністки влаштували
подібну акцію у храмі Христа-Спасителя, центрі московського
православ’я. Їхні українські колежанки 8 березня пройшлися
вулицями Києва (правда, одягненими), протестуючи проти
«всіх патріархатів» і вимагаючи сексуальних свобод. Складається таке враження, що протестну енергію жіночого руху
вправна рука спрямовує у тупикове річище.
Хіба українські жінки не мають більш нагальних проблем? Як би не так. Молодь боїться народжувати, бо нічим
годувати власних дітей. Матері мусять їхати на заробітки за
межі України, залишаючи свою малечу без батьківської опіки. Маса жінок не може знайти роботу, а чимало працюючих
отримує злиденну зарплату і працює в нелюдських умовах.
Тисячі жінок потерпають від насильства у сім’ї, від п’янства
чи наркоманії власних чоловіків. Ці проблеми вимагають негайного вирішення, щоби суспільство отримало могутній поштовх до розвитку. Білоруси самі розберуться з Лукашенком,
росіяни – з Путіним, а католички і мусульманки свої проблеми
вирішуватимуть без підказок київських «феменок». Нам би зі
своїми розібратися! Якщо дівчата й насправді хочуть принести
суспільну користь, то мусять насамперед працювати головою і розробляти конкретні програми захисту елементарних
прав українського жіноцтва. Тоді їх підтримає суспільство.
Потрібні конструктивні ідеї і продумані дії, а не голі гасла й
оголені груди.

Вчора у Чернівцях відбулася пресконференція голів Чернівецьких обласних партійних організацій, які входять до
Комітету опору диктатурі, про підписання
Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції на
Буковині.
– Від кожного з нас залежить співпраця та, навіть, майбутнє України. Або ми
подолаємо стереотип, який нав’язувався
роками, щодо неможливості об’єднання
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Наполеонівські
плани
комунальників

надаватимуть усю необхідну допомогу для
оформлення потрібних документів.
Скільки саме з 16 млрд. грн, запланованих на соціальні виплати, перепаде буковинцям, за словами Сеньківа, його відомство
не рахувало, адже підвищення соціальних
стандартів буде відбуватися за рахунок
державного бюджету. А залучення коштів
Міжнародного валютного фонду, як це було
раніше, не буде.

Зима позаду – радіємо весні. Місцеві
комунальники почали її з визначення
інженерних мереж, які потребують першочергової заміни, а також з проведення
місячника санітарного очищення та благоустрою. Навіть графік поливу вулиць
уже затвердили.
Влітку планують закупити нову техніку, бо нинішня зношена на 67%. Будуть
встановлювати пандуси і, зокрема, з
правої сторони вул. Рівненської, де знаходиться пологовий будинок.
За словами секретаря міськради В.
Михайлішина, першочергово ремонтуватимуться вул. Каспрука, Шухевича,
Боярка, Коцюбинського, ділянки вулиць
у районі Південно-Кільцевої та Винниченка. На це виконком міськради затвердив 10 млн. грн з міського та 18 млн.
грн з державного бюджетів. На ремонт
тротуарів у міському бюджеті передбачили 600 тис. грн.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Наталія Лупу здобула
срібло на Чемпіонаті
світу!

Подарунок школі до свята Пурім
– 10 тис. грн

Їх отримала Чернівецька ЗОШ
№41 від Всеукраїнського Єврейського Конгресу
– Кошти підуть на покращення
матеріально-технічної бази школи,
– запевнила директор ЗОШ №41
Людвіга Цуркан.
У Центральному палаці культури чернівецька обласна Єврейська
громада відзначила найвеселіше
іудейське свято – Пурім, яке традиційно супроводжується карнавалами
і надмірним вживанням спиртного. У
залі – аншлаг. Зі святом Пурім єврейську громаду Буковини привітали її

голова Лев Клейман та головний равин області Ноах Кофманський. Учні
ЗОШ №41 з поглибленим вивченням
єврейської мови зіграли театральну
виставу «Пурімшпіль». А малюки з
дитячого садка заспівали на ідиш,
чим викликали в залі мало не сльози,
бо ця мова в Чернівцях дуже давно
не звучала.
Після концерту відбулося пригощання усіх гостей свята солодощами.
Традиційна страва того дня – оменташі або «вуха Амана»: це печиво
трикутної форми з різною начинкою.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Помер останній Президент УНР в
екзилі

Легкоатлетка Наталія Лупу виборола срібну нагороду на дистанції 800 м на Чемпіонаті світу в приміщенні
(Стамбул, Туреччина) з особистим рекордом 1.59,67.
Поступилася українка лише Олімпійській чемпіонці
Пекіна кенійці Памелі Джелімо, яка показала на фініші
найкращий результат сезону в світі – 1.58,83.

10 березня 2012 року в місті Гамільтон (Канада) на 87-му році життя помер
останній Президент УНР у вигнанні (екзилі), голова Проводу Українських Націоналістів, голова правління Фундації ім. О. Ольжича у Києві Микола Плав’юк.
Після здобуття Україною незалежності, він неодноразово відвідував Чернівці
та Буковину. За сприяння та матеріальної підтримки очолюваної ним Фундації, споруджено пам’ятник Героям Буковинського Куреня у Чернівцях (1995), встановлено
(1994) та відновлено після знищення (2008) меморіальну дошку Олега Ольжича.
Крім того, вперше в Україні видано книжку О. Ольжича «Шипинці. Мистецтво та
знаряддя неолітичного селища» (2004), відомого більше як націоналіста і поета,
а насправді знаного археолога і дослідника трипільської культури.

Вл.інф.
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Метаморфози
безпечності

або Як вантажні ліфти
перетворюються на вбивць

Тривають перевірки стану вантажних
ліфтів у закладах торгівлі та громадського
харчування, – повідомляє прес-служба
Держгірпромнагляду в Чернівецькій
області, спеціалісти якої фіксують численні
порушення експлуатації підйомної техніки.

Дві страшні трагедії, пов’язані з ліфтами, сталися протягом
останніх років у Чернівцях. Торік навесні в торгово-розважальному центрі «DEPOt Center» на приватному підприємстві
«Крепак» ліфт на смерть розчавив 20-річного студента професійно-технічного училища, який саме проходив виробничу
практику у цьому закладі харчування. Хлопець самовільно
відчинив двері та намагався розклинити механізм, який заблокувало. Це коштувало йому життя.
А вже через місяць стався випадок не менш жахливий:
через несправний ліфт загинув хлопчик, який прийшов на
роботу з батьком.
Щоби подібного не траплялося, інспектори управління
Держгірпромнагляду в Чернівецькій області перевіряють
стан охорони праці та безпечної експлуатації малих вантажних ліфтів і вантажних підйомників на підприємствах соціально-культурної сфери, зокрема, у закладах громадського
харчування й торгівлі. Наразі перевірено низку підприємств
Чернівців, зокрема,ТОВ «Патрія Нова», готельно-ресторанний комплекс «Кайзер», ПП «Ключук», ТОВ «Метро Кеш енд
кері Україна», ТОВ «Олбі Рос – Корона», їдальня швидкого
харчування «Стрімко», торговий центр «Депот-центр»,
ТОВ «СЕФ» – всі вони експлуатують малі вантажні ліфти
та підйомники.
За підсумками обстежень виявлено низку порушень,
зокрема, власники механізмів не отримали дозволи на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки від органів Держгірпромнагляду; не провели технічне посвідчення ліфтів та
не вклали угоди зі спеціалізованими організаціями на проведення технічного обслуговування та ремонту; не провели
експертно-технічне діагностування ліфтів, що відпрацювали
нормативний термін (понад 25 років); не призначили відповідальних осіб за безпечну експлуатацію механізмів, а
інженерно – технічні працівники підприємств, робота яких
пов’язана з експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки, не
забезпечені в необхідному обсязі нормативними документами
з питань охорони праці.
За результатами перевірок видано приписи на усунення
виявлених порушень. До адміністративної відповідальності
притягнуто чотирьох посадових осіб.

Зустрічі в «Агні»: культура, наука, духовність
У культурно-просвітницькому центрі «Агні»
відкрито експозицію скульптора Олексія
ЛЕОНОВА, на творчість і духовне становлення
якого мали неабиякий вплив ідеї «Живої етики».
Принципом «Світ через культуру» керується просвітницький
центр «Агні», який уже протягом
20 років пропагує на Буковині
духовний спадок родини Рерихів. У 1993-му, 2000-му, 2002-му
та 2004-му роках за ініціативи
центру в Чернівцях було організовано виставки картин Миколи

Реріха з серії «Гімалаї» та творів
Святослава Реріха з фондів Міжнародного Центру Рерихів (м.
Москва). Стараннями активістів
центру створено також музей та
бібліотеку, де відвідувачі можуть
знайомитися з культурою та традиціями сходу, творчим та науковим доробком родини Рерихів,

новинками науки і мистецтва.
Зокрема, буковинці мали змогу
побачити експозиції «Жива етика», «Космічна безкінечність»,
«Пакт Реріха», «Культура сходу»
та інші. Зараз на базі центру відкрито експозицію робіт скульптора, члена спілки художників
України Олексія Леонова, куди
запрошуються всі охочі. На творчість та духовне становлення
цього талановитого художника
неабиякий вплив мали реріхівські ідеї «Живої етики».
А у квітні до центру, на базі
якого від 2006 року діє обласний

центр гуманної педагогіки, прибуде засновник цього руху Шалва Амонішвілі. Його ідеї підтримують близько 30 буковинських
педагогів-новаторів Видатний
педагог сучасності зустрінеться
з чернівецькими вчителями і
проведе для них майстер-клас.
Несправедливо буде не згадати ще один важливий напрямок роботи центру «Агні» – притулок «Каруна», який опікується
свійськими та дикими тваринами. Зараз зусиллями активістів
там утримується біля 70 тварин.

Вл.інф.

Під час презентації виставки: справа
– скульптор О. Леонов, зліва –
керівник «Агні» Е. Михайлов
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ЧИНОДРАЛИ ЧИ
СЛУЖБОВЦІ?
Народ давно і хронічно недолюблює чиновників.
Утім, офіційно чиновництва у сучасній Україні немає.
Натомість є службовці, які повинні служити державі, де
єдиним джерелом влади є народ. Проте теорія одне,
а практика – зовсім інше. Бо не зі своїми слугами має
справу народ, а з тими, хто себе над ним поставив.
Нерідко їх називають «чинодралами»: на державну
службу часто ідуть кар’єристи, для яких мета життя –
отримання все вищих і вищих посад і звань. А звідки
взялися ті звання, чини і ранги?
В усьому винен
Філофей та його
«Кліторологій»
Зовсім недавно виповнилось 290
років з дня затвердження Петром І
«Табелі про ранги» – системи службової ієрархії, що і після скасування
більшовиками у 1917 р. продовжує
впливати на весь постімперський
простір. Перший російський імператор встановив 14 рангів для офіцерів,
генералів та цивільних чиновників,
стільки ж і сьогодні існує звань для
військовослужбовців та державних
чиновників України і Росії. Традиції
виявилися надзвичайно живучими.
Спробуємо ж розібратися в їхній суті.
Державний апарат є непростим
механізмом і складається з різних ланок. У кожній з них є свої начальники
і підлеглі: хтось видає розпорядження, а інші їх виконують. Відповідно і
кожен з працівників апарату займає
різні щаблі службової ієрархії. Більшість сконцентрована внизу, окремі
піднімаються на саму гору. Чим вище
піднявся, тим більше має можливостей
розпоряджатися підлеглими, тим більше дістається йому слави та привілеїв.
А його місце у соціальній структурі визначає ранг або чин. Петро І створив
документ, який встановлював порядок
проходження всіх службових щаблів
і визначав підлеглість одних чинів
іншим. Подібні документи створювалися й раніше в інших державах, і
російський імператор зробив з них запозичення. Для зразка він взяв «розписи чинів», що діяли у королівствах
Франції, Пруссії, Швеції, Данії.
Але задовго до них щось подібне
вже існувало у Візантійській імперії.
Знамениті імператори Лев IV Мудрий
та Костянтин Багрянородний мали
придворного на ім’я Філофей. Посада
Філофея називалася «атрікліній», у
пізніші часи їй відповідала висока посада гофмаршала при дворах європейських монархів. Його обов’язком було
правильно розсаджувати запрошених
представників знаті за столом імператора. А для цього необхідна певна система, зрозуміла всім, хто опинявся в
імператорському палаці. Хитромудрий
царедворець зумів створити документ,
що отримав дивну назву «Кліторологій Філофея» (з жіночим анатомічним
органом не має нічого спільного, випадковий збіг звучання різних слів з
грецької і латини), у якому знайдено
відповідності між чинами військовими,
цивільними і духовними. Згідно з ним і

визначалося місце людини в оточенні
монарха. За такими зразками створювалися подібні документи і пізніше, у
багатьох державах.
А російська «Табель про ранги»
встановлювала 4 розряди – військові,
військово-морські, цивільні й придворні чини. Кожен з них поділявся на
вже згадані 14 класів й існувала відповідність класів різних розрядів один
одному. Вищими вважалися військові,
а військова служба – найпрестижнішою. У кожному чині необхідно було
прослужити певний час, після якого
наступало підвищення. Проте, можливе було й дострокове отримання чину:
за особливі заслуги. У військових під
час воєн таке відбувалося нерідко.
Нагородження високими орденами
також автоматично підвищувало у
чині. За різні заслуги чи послуги цар
міг нагородити дворянина помістям
з кріпаками. Існувало прислів’я: «За
Тульчин – чин; за Брест – крест, а за
долгое терпение – сто душ в награждение».

повністю досягла вона й іншої мети.
Імператор вважав, що за нової системи будь-яка талановита та енергійна
людина зможе піднятися нагору, незважаючи на своє низьке походження.
Певною мірою подібні умови система
створила. Варто згадати долю видатного російського зброяра Сергія
Мосіна, який сконструював знамениту
трьохлінійку. Його батько Іван був
сиротою з простолюдинів і починав
служити в армії рядовим солдатом. Дослужився до чину підпоручика і навіть
отримав спадкове дворянство. А син
став генерал-майором, начальником
Сестрорецького збройового заводу.
З низів піднялася і родина майбутнього вождя білого руху генерала
Денікіна. Його дід, Юхим Денікін,
був кріпаком Саратовської губернії,
а батько Іван з рядових вислужився
до майора (перший свій офіцерський
чин отримав аж у 49 років). І все ж
окремі приклади не можуть заперечити головного. Населення Російської
імперії було розколото на дві дуже
нерівні частини. Вища – це служиле
дворянство, яке мало великі привілеї
й намагалося їх зберегти. Але переважну більшість підданих царя складали представники нижчих верств,
насамперед селяни. За їхній рахунок

Служиле… дворянство

Російське дворянство зобов’язане
було служити. Чи в армії або на флоті,
чи у цивільних відомствах. Навіть
найнижчий офіцерський чин давав
особисте дворянство, більш високі – і
дворянство спадкове. До цивільних
вимоги були жорсткішими: спадкове
дворянство отримували лише починаючи з чину дійсного статського
радника, що відповідав військовому
званню генерал-майора. Такий чин
мав, наприклад, батько В.І. Леніна. А
місце людини у суспільстві визначалося тим, який чин вона мала. Навіть
розмір хабарів чиновникам визначався ним. «Не по чину берёшь!» – таке
звинувачення для чиновника з уст
начальника було дуже серйозним попередженням про «неповну службову
відповідність».
До речі, цар Петро запроваджував
нову систему, крім всього іншого, аби
подолати повсюдну корупцію. Адже
раніше центральна влада призначала на місця своїх представників на
«кормлєніє» («годування»), тобто
начальники не отримували фіксованого заробітку, а обкладали підлеглих
поборами на свою користь. Звичка
«брати» настільки в’їлася у плоть і
кров служилого люду, що хабарництво
процвітало і після встановлення платні
чиновникам з державного бюджету.
Подолати їхню масову продажність
«Табель про ранги» не змогла. Не

Капітан

Генерал-фельдмаршал
існували знать і дворянство, а соціальні низи («тяглий люд») лише відчували
на собі важкий податковий гніт та інші
повинності. Вибитися нагору могли
тільки найспритніші та найактивніші.
Головна біда петровської реформи
полягала в тому, що вона не залишила місця у державі по-справжньому
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вільній людині. Служиле дворянство
повністю залежало від волі царя,
а простолюд перебував під гнітом
дворянства. Якщо у Західній Європі
рицарство і бюргерство мали великі
права і були захищені законом, то в
самодержавній Росії панувала царська
сваволя. Коли в країні немає розвинутого «третього стану» (вільних
торговців, підприємців тощо), то вона
застрягає у минулому й катастрофічно
відстає від передових держав світу. Як і
сталося в Росії. На Заході важливу роль
у житті суспільства відігравали люди
«вільних професій» – університетські
професори, адвокати, журналісти,
лікарі тощо. А в Росії аж до реформ
Олександра ІІ, тобто до другої половини
ХІХ ст., представники цих професійних
груп були на державній службі, мали
відповідні ранги, багато з них носило
чиновницьку уніформу. Так, професор
був дійсним статським радником (наприкінці ХІХ ст. цей високий ранг став
отримувати лише ректор університету).

Блиск погонів і петлиць
перед очима мерехтить

Блискучі погони, петлиці з зірочками, кокарди – всі ці зовнішні
ознаки влади підкреслювали становий
характер російського суспільства.
Вищі чини ставилися до нижчих із
демонстративною зверхністю, а нижче
чиновництво раболіпствувало перед
своїми начальниками. Зверху до низу
імперію пронизував важкий дух повсюдного холопства. Коли у 1917 р.
революція змела колишні чини з їхніми
погонами та петлицями, чимало людей
зраділо: нарешті в Росію прийде дух
справжньої демократії. Проте замість
омріяної свободи отримали нову імперію – сталінську. У 1943 р. погони
були відновлені в армії й на флоті, їх
також отримали залізничники, цивільні авіатори, річники, дипломати й
чимало державних службовців інших
відомств. Радянське чиновництво, як
і царське, намагалося відрізнятися від
простолюду не лише своїм побутом,
але і зовнішнім виглядом.
Тоді серед членів Спілки письменників СРСР ходив сумний жарт.
Мовляв, і письменникам введуть однострої з погонами, де на просвітах
будуть приколоті не зірки, а ліри. До
цього не дійшло, а у післясталінську
епоху в багатьох відомствах скасували
погони, в деяких і разом з уніформою.
Проте суть чиновництва не змінилася.
Поруч із чесними і порядними службовцями, які сумлінно виконували
свої обов’язки, на державній службі
вистачало і хабарників, і закостенілих
бюрократів, і звичайних дурнів.
Ще в царські часи казали: «У нас
два чина: дурак и дурачина». Дурень
при владі може наробити багато бід,
але ще страшнішим є розумний мерзотник, який використовує владу лише
для особистого збагачення. Після
розпаду СРСР таких багато пролізло
в державні апарати пострадянських
країн. На жаль, відсутність розвинутого громадянського суспільства не дає
можливості простим людям ефективно
контролювати чиновників і добиватися відсторонення від влади тих, які

Таємний радник

21 березня, о 14.00, в Художньому
музеї відбудеться відкриття фотовиставки Cross Border Pictures – певного
творчого звіту румунських, молдавських та, зокрема, чернівецьких фотографів, які впродовж 10 днів подорожували прикордонними локаціями
та туристичними містами Яси-Сучава-Чернівці-Бєльци-Кишинів-Одеса
тощо, готували окремі фотоісторії зі
свого рідного міста... Загалом фотоконкурс проходив у кілька етапів і
тривав майже півроку. Демонстрація
виставки розпочалася у Ясах, спричинивши серед місцевих фотолюбителів
неабиякий ажіотаж, а потім переїхала
до Молдови, в місто Бєльци. Приємно,
що одразу двоє чернівецьких фотографів здобули призові місця у цьому
фотоконкурсі. Нещодавній переможець дебютного фотоконкурсу «Версії
2011», фотограф Іван Ковбаснюк посів
третє місце, перше ж місце здобув Ілля
Стурко, талановитий фотохудожник, творчість якого розпочалася… з
прутського намулу! Проте чи вдалося
б йому перемогти в міжнародному
фотоконкурсі Cross Border Pictures без
румунської цуйки? Отож, про виставку
та її переможця – у наступному номері
газети «Версії»! Не проґавте, це буде
НЕЙМОВІРНО ЦІКАВО!

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Джон Картер: Між двох світів» 3D: 11.40, 14.10, 18.40, 21.10; «Мами»: 10.00, 16.40.
Малий зал: «Той, хто пройшов крізь вогонь»: 17.00; «Артист»: 15.20; «Ніжність»: 13.00, 21.15; «Тиждень італійського
кіно»: 19.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Джон Картер» 3D: 10.00, 16.30, 21.00; «Лоракс» 3D: 12:30, 14.30, 19.00.
Малий зал: «8 перших побачень»: 12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.20, 21.10.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Джон Картер» 3D: 09.40, 17.40, 22.00; «Лоракс» 3D: 11.40, 13.40, 15.40, 20.00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
17 березня, 18.30: «Ілюзії вальсу».
18 березня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Шалене суботнє надвечір’я».
20 березня, 16.00: «Різдвяна ніч».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
18 березня, 12.00: «Як Лисичка пташкою була».
ТЕАТР «ГОЛОС»
17 березня, 18.30: «Дівчинка і квітень».
18 березня, 18.30: «Батьківські пороги».
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА
«Поезіє, ти – сила чарівна, що музикою серце надихає» – книжкова виставка поетичних творів (21 березня).
Епохою окрилене серце (до 65-річчя від дня народження І. Буркута, політолога) – зустріч-ювілейний портрет
(22 березня о 14.00).
З 19-25 березня філія обслуговування юнацтва проводить Тиждень молодіжної книги.
Щодня – окремі заходи, зустрічі з письменниками, книговидавцями, читачами.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Звітна виставка чернівецького фотоклубу «Позитив» (відкриття 20 березня о 15.00).
«Подих космосу». Виставка живопису художника з Киргизії Романа Гуманюка.
«Фото прикордонних краєвидів». Виставка організована за результатами проекту в рамках транскордонного
співробітництва України – Румунії – Молдови (за підтримки ЄС) (відкриття 21 березня о 14.00).
«Барви людської душі». Виставка портретного живопису молодої чернівецької художниці Олесі Лисько.
«Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня народження
автора проекту будівлі ЧХМ.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
16 березня, 18.30: концерт Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії (соліст – Станіслав Гуменюк, диригент – Джіна Грассі).
ОРГАННИЙ ЗАЛ
17 березня, 18.30: концерт органної музики (солістка – Ольга Дмитренко, заслужена артистка України).

теле Версі ї
Надвірний радник
приносять лише шкоду державі. На
жаль, пострадянське чиновництво
зрослося з криміналітетом і відверто
розграбовує все, до чого дотягаються
його загребущі лапи. Йому вже не
вистачає палаців, яхт, особистих літаків. Новітні хазяї життя потребують
аристократичних титулів, або хоча б документів про дворянське походження.

Бізнес на саморобному
дворянстві

Марнославством скоробагатьків та
їхньої чиновницької обслуги користуються різноманітні шахраї, які торгують
розцяцькованими папірцями, що засвідчують саморобне «дворянство». Такий
бізнес існує в Україні, зате в Росії пішли
ще далі. Зарубіжні нащадки роду Романових періодично нагороджують вищих
російських чиновників імперськими
орденами, що дає право на спадкове
дворянство. Декому дарують титули
князів, графів чи баронів. Справа може
дійти і до відновлення станового суспільства: психологічно чимало росіян
до цього готове. Світ рухається вперед,
але дехто прагне повернутися в минуле.
Комусь петровська «Табель про ранги»
може здатися ідеалом облаштування
державної служби. Їм би варто замислитися над долею тієї імперії, яку створив
Петро І. Захлинулася вона морем народної крові, й на її руїнах не вдалося
побудувати чогось зовсім нового. Коли
рух іде по колу, його результат відомий
заздалегідь. І він дуже сумний: привілейований стан зогниває повністю і його
зносить народ.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

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.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.55,18.55,22.50 Погода.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Вiкно до Америки.
13.15 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Агонiя».
19.00 Смiшний та ще смiшнiший.
19.25 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.50 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Вiтас. Безсонна нiч.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Священик серед нас».
04.25 Наше Євро.
04.50 Околиця.
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1».
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
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07.00,08.00,09.00,19.30,23.10,03.
10 «ТСН».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 «Шiсть кадрiв».
10.15 Комедiя «Самара-мiстечко».
13.50,01.50 Комедiя «Мрiяти не
шкодить».
1 5 . 1 5 , 0 3 . 2 5 К о м ед i я « Н i ж н i
зустрiчi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
20.15,20.50,00.20 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 «Велика рiзниця».
23.25 «Tkachenko.ua».
00.50,04.50 Т/с «Одержимий». (2).

IНТЕР
05.20 Т/с «По той бiк вовкiв».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Острiв непотрiбних
людей».
11.05 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 Х/ф «В очiкуваннi любовi».
15.55 Д/с «Детективи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Особистi обставини».
22.35 Т/с «По гарячих слiдах».
00.40,04.40 «Позаочi».
01.25 Х/ф «Залiзна людина».
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Здрастуйте, я ваша
тiтка Тетяна Васильєва».

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,01.40,02.35 Погода.
05.25,04.15 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.40
Спорт.
06.40 Стоп-10.
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.05 Факти.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.35 Х/ф «В останню мить».
12.25,13.30 Анекдоти поукраїнськи.
13.00 Море по колiно.
13.55 Т/с «Менти».
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Брат за брата».
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,02.40 Свобода слова.
01.45 ПроЦiкаве.

19 березня
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06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Iнтелект.ua».
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30,08.00, 15.30 «Малятко»
07.20,09.50, 15.20,17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00,13.10, 15.55,19.40,
21.50, 00.25 «Погода»
08.30 «Західний експрес»
09.05 Д/с «Світове телебачення»
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Свят-

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45,21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Світ авіації»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Доживемо до понеділка» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 2».
11.00 Х/ф «Ментовськi вiйни.
Епiлог».
13.00 «Хай говорять. Тетяна
Васильєва: Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.30 Т/с «Подружжя».
22.30 Х/ф «Примарний вершник».
(2).
00.50 Т/с «Слiдчий комiтет» (2).
02.30,05.15 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.25 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.45, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»

понеділок
понеділок
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
22.30, 04.00 Х/фільм
02.40 «Телелітопис краю»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Comedy Woman.
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.30 БарДак.
19.30 Т/с «Дєтка».
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок». (2).
00.10 Дурнєв+1.
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Маестро злодiй».
08.30 «Правда життя». Потойбiчне.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Товариш генерал».
14.20 Х/ф «Сталiнград».
18.30,03.10 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.50,04.45 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Грифон». (2).
02.20 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.10,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
06.00 «Танцюють всi! Повернення
героїв».
08.55 Х/ф «Краще лiто нашого
життя».
13.40,19.10 Т/с «Черговий янгол».
14.40 «Нез`ясовно, але факт».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
01.20 Т/с «Доктор Хаус».

02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Ад`ютант його
ясновельможностi».
03.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 5 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Шопо-коп».
11.40,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.45,22.45 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
19.55 Т/с «Молодята».
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Купiдон».
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Плiткарка».
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Тася.
02.20 Червона Земля (Terra
Vermelha).
02.45,03.35 Зона Ночi.
02.50 Третя влада.
03.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.20 «Жiноча лiга».
07.50 Х/ф «Супертеща для невдахи».
09.50 Х/ф «Хiнокiо».
12.10,01.30 Х/ф «Перехрестя».
14.05 Х/ф «Суперкрос».
15.50 Х/ф «Зоряний шлях».
18.10 М/ф «Шрек 2».
20.00 «Розкiшне життя».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 Т/с «Я лiкую».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00,03.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
03.40 «15 хвилин до завтра».
04.10 «Мобiльнi розваги».
04.25 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Свiтло.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.50,15.50 Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.15 Оновлене мiсто.
13.35 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Iдiот».
17.55 221. Екстрений виклик.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Донбас-2» (Донецьк) - «Сокiл»
(Київ). В перервi - Дiловий свiт,
Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Х/ф «Священик серед нас».
04.10 Сiльрада.
04.30 Свiтло.
05.00 «Вiра. Надiя. Любов».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1».
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22.4
0,02.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».

09.55 Т/с «Клон 2».
10.50,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.35 «Шiсть кадрiв».
13.55,04.10 Т/с «Пончик Люся».
14.50 «Давай одружимось».
15.45,03.05 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
20.15,20.50,23.00,23.35 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «I прийде кохання».
00.00 Т/с «Одержимий».
01.00 Комедiя «Закоханий кiлер».
(2).
04.55 Т/с «Одержимий». (2).

IНТЕР
05.25 Т/с «По той бiк вовкiв».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Особистi обставини».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,04.25 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/с «По гарячих слiдах».
00.40 Д/ф «Секретнi територiї».
01.30 «Подробицi» - «Час».
01.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.00 Х/ф «Острiв доктора Моро».
(2).
03.35 Д/ф «I ласкавий, i нiжний
звiр».
04.50 «Формула кохання».

ICTV
05.05,06.30,02.00,04.00 Погода.
05.15,08.45,03.35 Факти.
05.30,04.10 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.00
Спорт.
06.40 Стоп-10.
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Брат за брата».

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.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Уряд на зв`язку з громадянами.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.50,12.15,13.10,15.50 Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.25 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Оновлене мiсто.
16.15 Х/ф «Осiнь. Чертаново».
17.55 221. Екстрений виклик.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Донбас-2» (Донецьк) - «Сокiл»
(Київ). В перервi - Дiловий свiт,
Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.25 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Курка, яка несла усяку
всячину».
01.40 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Священик серед нас».
04.30 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1».

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
20 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».

10.50,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.35 «Шiсть кадрiв».
14.05,04.15 Т/с «Пончик Люся».
14.55 «Давай одружимось».
15.50,03.30 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
20.15,20.50,23.40,00.15 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «Грошi».
22.15 «Пекельна кухня 2».
00.50,05.00 Т/с «Одержимий». (2).
01.45 Комедiя «Закоханий кiлер».
(2).

IНТЕР

05.30 Т/с «Виклик».
06.15,04.15 Д/ф «Особливий
вiддiл. Контррозвiдка».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10,20.30 Т/с «Особистi обставини».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,05.00 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.35 Т/с «По гарячих слiдах».
00.45 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.10 «Подробицi» - «Час».
01.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.40 Х/ф «Миротворець». (2).
03.35 Д/ф «Валентина Толкунова.
Я не можу iнакше».

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.30,01.35,04.05 Погода.
05.15,03.30 Факти.
05.30,04.15 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.40,15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.40 Т/с «Менти».
12.25,13.00 Анекдоти по-

15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Брат за брата». Фiнал.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Блекджек». (2).
02.05 Х/ф «Той, що худне». (2).
04.05 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 8.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 8.15, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.45, 12.00, 14.00, 15.55,17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.15, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»

07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Клітка» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Регіональна хокейна ліга.
«Чернівецькі пінгвіни» – «Гайдамаки» (Вінниця)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 2».
11.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Надiя для
Вiри».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4»(3).
00.30 Т/с «Слiдчий комiтет» (2).
02.25,05.30 Т/с «30 потрясiнь» (2).
03.55 Х/ф «Примарний вершник».
(2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00, 04.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55,14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»

21 березня
українськи.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Брат за брата».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Чужий район».
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Ретроград». (2).
01.40 Х/ф «Блекджек». (2).
04.10 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

6.00 Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20, 12.00,14.50, 16.55, 19.30,
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20 березня

14.55, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.15 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Х\\ фільм
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок». (2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди бандитської Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Товариш генерал».
08.35,19.00,23.30,02.00,04.40
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Скарби мертвих».
15.35 Х/ф «Строгови».
16.50 Х/ф «Син за батька».
18.30 «Речовий доказ». Мiльйони
з повiтря.
00.00 Х/ф «Акули 3: Мегалодон».
(2).
02.30 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.45 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.30 «Куб».
11.35 Х/ф «Бруднi танцi».
13.50,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Ад`ютант його
ясновельможностi».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.20 М/с «Гу б к а Б об
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець. Дуже шокуюче
вiдео.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.40,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Шури-амури.
00.00 Т/с «Купiдон».
01.30 Т/с «Плiткарка».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Мовчазне божество.
02.25,03.35 Зона Ночi.
02.30 Зiрка Вавiлова.
03.15 Столицi миру. Амстердам.
03.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Свiт зiрок».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Iноземцi в
Росiї».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».
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01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55,
13.10,
15.55,19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
09.00 ПРОФІЛАКТИКА
10.10,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
13.15 Регіональна хокейна ліга.
«Чернівецькі пінгвіни» – «Гайдамаки» (Вінниця)
15.00 «Веселі уроки»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Клітка» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Доньки матері» (1)
01.30 «Блискуча година від М2»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
10.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Хто справжнiй
батько Вiтаса».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Батьки».
02.30,05.20 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.45, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»

19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\фільм
02.40 «Експромт»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок» (2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди бандитської Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Син за батька».
08.35,19.00,23.30,02.00,04.55
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Скарби мертвих».
15.40 Х/ф «Строгови».
17.10 Х/ф «Рись повертається».
18.30 «Правда життя».
Колекцiонери душ.
00.00 Х/ф «Король кiкбоксерiв 3:
Останнiй нокдаун». (2).
02.35,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.00 «Агенти впливу».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.45,15.05 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
12.00 Х/ф «Ти завжди будеш зi
мною».

14.05,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.05 «Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
2 0 . 1 0 , 2 2 . 4 0 « З о ря н е ж и т т я .
Таємницi самотностi зiрок».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.30 «Вiкна-спорт».
02.40 Х/ф «Ад`ютант його
ясновельможностi».
03.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 5 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Ревiзор.
00.00 Т/с «Купiдон».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Плiткарка».
02.15 Зона ночi. Культура.
02.20 Життя в обiймах кольорiв.
02.35 Зоря вечiрня.
02.45,03.35 Зона Ночi.
02.50 Втрачений рай.
03.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Iноземцi в
Росiї».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста. Як
виростити генiя».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584
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Версі ї

Вчора Україна встала
на захист Карпат від труб

спорудження ГЕС, про який газеті розповів учасник акції Олександр СТЕПАНЕНКО, виконавчий директор
ЕГО «Зелений Світ», член Правління Української Гельсінської
спілки з прав людини.
За його словами, у Верховин– Спорудження півтисячі гідроеохочих зводити міні ГЕС? Звідки такий
ському районі, що на Івано-Франлектростанцій, на глибоке переконанбум?
ківщині, за селом Дземброня на ріці
ня науковців, є надзвичайно великою
– Секрет привабливості будівЧорний Черемош, у тому числі й на
загрозою Карпатам. Тим паче, що ціна
ництва малих ГЕС – це секрет політериторії природно-заповідного фонкіловата електроенергії, виробленої
шинеля. І полягає він у так званому
ду України у межах заказника «Ріка
на міні ГЕС, і ціна загибелі живої приро«зеленому тарифі», – пояснив Юрій
Чорний Черемош із прибережною
ди не є співвимірними величинами. ЗаГригорович. – Підприємцям, які спосмугою», приватний підприємець
гнані у труби річки помстяться людям,
руджуватимуть їх і вироблятимуть
Миронюк розпочав спорудження
обернувшись безводдям у криницях,
електроенергію, держава платитиме
малої гідроелектростанції. Тоді як
втратою багатьох карпатських рідкісза кіловат удвічі більше. Зрозуміло,
Верховинська РДА, за інформацією
них видів рослин і
громадських притварин, передусім
Вчора, 14 березня, під гаслом «Збережемо Карпати від забудови
родоохоронців,
– риб, знищенням
малими ГЕС!» у містах, селищах і селах України відбулися акції проне приймала рігірських краєвитесту громадськості проти намірів збудувати у Карпатах 550 малих
шення про передів. Буде назавжди
гідроелектростанцій. З них 330 – у Закарпатті, 200 –на Прикарпатті
дачу Миронюку в
підірвана непота Буковині і 20 – на Львівщині.
користування зевторна туристичАкції пройшли у Києві, Харкові, Львові, Тернополі, Ужгороді,
мель Бистрецької
на привабливість
Чернівцях, Верховині Івано-Франківської області. Вони були органісільради за межусього карпатзовані винятково громадськими організаціями, жодні політичні сили
ами с. Дземброня.
ського регіону. Та
до акції не запрошувалися і не допускалися. У Чернівцях цей день був
Більше того, 26
й життя місцевого
відзначений дебатами у прямому ефірі державного телебачення між
лютого на громаднаселення тільки
відомим чернівецьким професором-екологом Юрієм Масікевичем
ських слуханнях
погіршиться. Тому
та начальником управління охорони навколишнього природного
мешканці села виорганізатори акцій
середовища Борисом Баглеєм.
словилася проти
14 березня визнали
Учора також розпочалася всеукраїнська громадянська кампабудівництва цієї
цю загрозу еколонія, завданням якої є реалізація права участі громадян у прийнятті
ГЕС. Та всупереч
гічною проблемою
рішень, що впливають на довкілля Карпатського краю у процесі
думці територі№1 в Україні, – заальної громади
реалізації проектів гідроенергетики.
явив відомий черроботи розпочанівецький пролися.
фесор-еколог Юрій МАСІКЕВИЧ,
що всі ці міні ГЕС приєднають до єдиної
Роз’яснюючи позицію учасників
керівник «Крони» – чернівецької
енергетичної системи і вони обслугоакції, О. Степаненко підкреслив, що
філії Всеукраїнської громадської орвуватимуть свої регіони. Не думаю,
вони не проти розвитку гідроенерганізації «Національний екологічний
щоби власники продавали людям
гетики в Україні як такої. І не проти
центр України» (НЕЦУ). – Але ми не
електроенергію дешевше, тож зиску
впровадження «зеленого тарифу»,
повинні дозволити безвідповідальним
горяни з міні ГЕС навряд чи матимуть.
який повинен сприяти зростанполітикам і комерсантам зруйнувати
Окрім екологічних проблем у вигляді
ню привабливості альтернативної
Карпати – це неоціненний природний
додаткових зсувів, повеней тощо. Приенергетики загалом.
скарб і спадок для наступних поколінь,
кметно, що і сама держава не матиме з
– Але ми проти того, в який це
– наголосив він.
цього будівництва жодного прибутку.
спосіб робиться зараз у Карпатах!
Цікавлюся, чому раптом стільки
Поки ж що маємо один прецидент
– наголосив він. – Немає відпо-

Малі ГЕС на гірських річках – екологічна проблема
№1 в Україні. Будівництво 550 запланованих міні
гідроелектростанцій – загроза існуванню не тільки
рідкісним рослинам і тваринам, а й самим річкам.

влада переконує

відальності, належного наукового
обгрунтування, проектування та
прогнозування наслідків. (Втім,
рішення про будівництво мережі
малих ГЕС Мінприроди приймало –
ред.) Не було громадського обговорення і немає контролю за процесом
виконання. Подібну практику Україна вже мала: штучні водосховища
на Дніпрі, затоплення Великого
Лугу та Бузького гарду, Чорнобиль,
Дністровська ГАЕС, Дунайський
канал… А масштабність проекту
неминуче викличе значні (якщо не
катастрофічні) наслідки у довкіллі, зміну природного ландшафту,
умовжиття та діяльності місцевого
населення, зруйнує рекреаційні та
туристичні ресурси Карпат, матиме
негативні для України міжнародні
наслідки у сенсі недотримання нею
міжнародних конвенцій, серед яких
Оргуська, Карпатська, Ландшафтна
тощо. Тому ми наполягаємо на тому,
щоб інвестиційні програми розвитку
гідроенергетики проходили стратегічну екологічну оцінку на основі норм
Протоколу про стратегічну екологічну
оцінку до Конвенції Еспо, підписаної
Україною. Кожен окремий проект повинен проходити процедуру екологічної експертизи згідно закону України
«Про екологічну експертизу». Доступ
до інформації та участь громадськості
у цьому процесі повинна гарантувати
держава.
Отож логічно, що громадські
екологи та науковці звернулися до
Президента України з листом «Щодо
загроз збереженню природної спадщини, рекреаційного та туристичного
потенціалу Карпатського регіону,
зумовлених не обгрунтованими з
наукової точки зору планами будівництва об’єктів гідроенергетики». У
ньому, зокрема, говориться: «Як Вам
відомо, Україна, ратифікувавши Карпатську конвенцію, визнала Карпати

екологічні
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унікальним природним скарбом визначної краси та екологічної цінності,
важливим центром біорізноманіття,
головним водозбором великих річок,
необхідним середовищем існування
для багатьох видів рослин і тварин, які
знаходяться під загрозою зникнення
та найбільшою у Європі територією
з незайманими лісами, а також підтвердила, що Карпати є важливою
частиною екологічного, економічного,
культурного, рекреаційного довкілля
та середовища існування у серці Європи, спільного для багатьох народів та
країн. З огляду на це виглядає цілком
обґрунтованим, що стратегіями соціально-економічного розвитку усіх без
винятку областей Карпатського регіону України в якості перших пріоритетів
визначено охорону природного середовища та розвиток туристично-рекреаційного комплексу».
Подібні звернення надіслані й
місцевим очільникам областей, в яких
планується будівництво міні ГЕС. До
слова, вже понад сто громадських
організацій поставили свої підписи
під зверненнями до влади. Крім того,
серед підписантів є всесвітньо відомі
науковці в галузі гідрології, на зразок
Ісаєва з Києво-Могилянської академії
та багато інших. Наразі провідні гідрологи України зголосилися відвідати всі
задіяні у проекті будівництва малих
ГЕС області та зустрітися там із їхнім
керівництвом і журналістами.
Довідка «Версій»
Ініціаторами акції спротиву будівництву мережі ГЕС
у Карпатах виступили три громадські екологічні організації:
харківська «Печеніги», Міжнародна благодійна організація
«Екологія – Право – Людина»
(ЕПЛ) зі Львова та Всеукраїнська громадська організація
«Національний екологічний
центр України» (НЕЦУ). Нині
до них приєдналися десятки
інших і не тільки українських, а
й російських, молдовських, білоруських, грузинських, польських і чеських.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Гідроенергетичний потенціал області ефективно
використовуватимуть шляхом будівництва малих ГЕС
З таким заголовком розповсюдила інформацію прес-служба облдержадміністрації наприкінці минулого року. У ній
зокрема йшлося про те, що «Для ефективного
використання гідроенергетичного потенціалу
області і забезпечення комплексного протипаводкового захисту шляхом поєднання
малих ГЕС із протипаводковими гідровузлами, управління інфраструктури та туризму
обласної державної адміністрації розробило
регіональну програму розвитку малої гідроенергетики Чернівецької області. В рамках
цієї програми планують провести комплекс
пошукових та науково-дослідних робіт для
поглибленого вивчення гідроенергетичного
потенціалу краю, визначать необхідність
відновлення та проведення технічного переоснащення ГЕС, які вже наявні в області,
проте не функціонують, визначать найбільш
ефективні місця для будівництва малих ГЕС, а
також введуть в експлуатацію новозбудовані
об’єкти галузі малої гідроенергетики».
За словами начальника управління

інфраструктури та туризму облдержадміністрації Дмитра ПАВЕЛА, фінансування
заходів, визначених регіональною програмою, здійснять за рахунок коштів інвесторів.
У результаті реалізації програми розвитку
малої гідроенергетики Чернівецької області
буде забезпечено не тільки ефективне використання гідроенергетичного потенціалу,
а й збудовано 12 малих ГЕС із протипаводковими ємностями, збільшено надходження
інвестицій в економіку області на близько 1
млрд. грн. А все це разом підвищить рівень
зайнятості населення та збільшить кількість
робочих місць.
– Втілення програми дасть змогу забезпечити стале енергопостачання віддалених
і важкодоступних гірських районів області,
а також дозволить вирішити соціальноекономічні проблеми населених пунктів, на
території яких будуватимуться об’єкти малої
гідроенергетики, та збереже екологічний
баланс навколишнього природного середовища, – резюмував Дмитро Павел.

Поєднання малих ГЕС на гірських річках із протипаводковими
вузлами повинні врятувати горян від подібного
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С’юзан БООС – журналістка, редакторка
швейцарського тижневика «WOZ Wochenzeitung»,
автор книг, присвячених екологічним питанням. Під
час прес-туру Дністром, присвяченого екологічним
проблемам річки, вона відвідала Чернівці і
поділилася враженнями від побаченого.

ках. Бо у Швейцарії серед видобутку
енергії переважають саме гідроелектростанції. Тому такої величної та недоторканої річки, як Дністер в Україні,
ви вже у Швейцарії не знайдете. Тож
вам варто берегти своє багатство
– З чого починався Ваш шлях в
екологічну журналістику?

Малюнок для душі і від душі
Розмалювати гіпсову фігурку або ж і власне
тіло, створити свій шедевр разом з професійним
художником, не боятися експериментувати з
кольором, малювати від душі і для душі – до такої
творчості закликають художники нової дитячої
творчої студії, яка цими днями запрацювала в
одному з торговельних центрів Чернівців.

– Та, власне, з Чорнобиля. До того
я писала на соціальні теми, які з часом
все тісніше перепліталися з екологічними питаннями. У Швейцарії є
багато проблем, пов’язаних із
енергетикою. Особливо це стосується гідроелектростанцій,
і найбільше тих, які «окупували» малі річки. Ці малі
гідроелектростанції почали у нас будувати близько
ста років тому. Мало хто
знає, але щороку гідроелектростанції замулюються на 1%. Отож через
століття вони вже не можуть працювати. Це стосується усіх електростанцій
– й українських також. Над

ц и м
слід замислюватися вже зараз,
бо термін у сто років – насправді невеликий. А що робитимемо далі?
Найбільше ж мене цікавить атомна
енергетика, власне тому український
досвід дуже повчальний для інших
країн, зокрема й для Швейцарії.
– У Швейцарії є тенденція до
закриття атомних електростанцій? Чи їх продовжують будувати?
– Планують відкрити ще три атомні
станції, але водночас кілька старих
хочуть закрити. Тут не враховано дві
речі: по-перше, це впливає на зміну
клімату, по-друге, ми наближаємося
до піку видобутку нафти. Видобуток

деінде зовсім незаймана – найбільше
ваше багатство. У Швейцарії теж багато гір, а у горах – багато річок. Але
сьогодні, коли ви гулятимете швейцарськими Альпами, вже не побачите
справжньої гірської річки з потужними
потоком. У кожній п’ятій долині стоїть
спеціальна установка, яка виробляє
енергію. Для фауни і для самих рік це
справжня проблема. Бо кілька разів
на день там виникає маленьке цунамі,
яке змиває усе на своєму шляху. Нині
ми використовуємо 95% води у річ-

ігристі

Версі ї

У Швейцарії не знайти такої річки, як Дністер
або Про цунамі від ГЕС на малих річках

Довідка:
С’юзан Боос (Цюріх) – головний редактор тижневика WOZ
Wochenzeitung (Швейцарія)
(http://www.woz.ch/), має великий досвід журналістської роботи в Україні й Білорусі. Автор
книги «Beherrschtes Entsetzen»
(«Стриманий жах») про проблеми
Чорнобиля та циклу матеріалів
про українські екологічні проблеми, зокрема Дністра і Калуша
(Івано-Франківщина). Учасник
прес-турів і навчальних програм
ЮНЕП у Центральній Азії та Східній
Європі.
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Версі ї

14 березня – Всесвітній день дій проти загат на річках

– С’юзан, Ви не вперше в Україні. Але що вас вразило у нас найбільше саме цього разу?
– Ваше багатство, яке ви зовсім
не цінуєте…
– Ви хочете сказати, що українці – багата нація???
– Безперечно. Ваша природа – ще

Передплатний індекс 09584

н а фти зростає, а її кількість
зменшується. Тому
зараз на разі пошук нових джерел
енергії, які були б менш шкідливими
і витратними.

У художній майстерні тепло та
затишно. Діти різного віку, одягнені
у зручні фартушки, за допомогою
пензлів і фарб створюють свої шедеври. Поруч – художник, який допомагає і підказує.

– Як казав відомий педагог Василь Сухомлинський, джерела вмінь
і творчості дітей – на кінчиках пальців. Саме від них ідуть тонесенькі
ниточки – потічки, які наснажують творчість. Іншими словами,

чим більше майстерності у дитячій
руці, тим розумніша дитина, – каже
Марина ТИМОФЄЄВА, адміністратор дитячої творчої студії
«МАСТЕРИШка».
Шестирічна Іринка розмалювала принцесу зі свого улюбленого
мультфільму. Працювала разом з
мамою і тепер гордо несе свою роботу додому, щоби показати татові
та бабусі.

– Я дуже люблю малювати. Вдома маю багато розмальовок, альбомів, олівців. Але фігурки героїв з
мультиків ще ніколи не розмальовувала. Це дуже цікаво, – каже дівчинка.
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Голосуй за своїх!
Робота над створенням одного
виробу триває щонайменше 40-60
хвилин. Процесом створення художнього твору керує професійний
художник-консультант.
– У процесі роботи дітки вчаться
експериментувати з кольорами, створювати нові відтінки, вимальовувати
різноманітні візерунки й орнаменти,
– продовжує Марина Тимофєєва. –
Ми пропонуємо малятам спеціальні

акрилові фарби, які добре малюють
по гіпсу. Намагаємося спонукати до
творчості і водночас вчимо малювати.
Це приносить море задоволення і нам,
і нашим відвідувачам.

Чернівчани боротимуться за перемогу у
«Голосі країни»
Судді зіркового шоу «Голос країни» визначили 24 фіналістів, які виборюватимуть перемогу
у прямих ефірах каналу 1+1. Серед них – чернівчани Денис Жупник (у команді Діани Арбєніної)
та Марія Яремчук (команда Олександра Пономарьова). Вітаємо земляків із черговою перемогою,
та бажаємо подальших успіхів у вокальному шоу!

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Вл. інф.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
Щороку гідроелектростанції замулюються на 1%, відтак через століття вони вже
не можуть працювати. Це стосується усіх електростанцій,
українських також. Над цим
слід замислюватися вже зараз,
термін невеликий, а що робитимемо далі?

SYMINGTON (Португалія)
Ізольованість Португалії , відокремленої Іспанією від Європи
розташованою на узбережжі Атлантичного океану, виявилась для
неї унікальною комерційною перевагою, яка і не снилась учасникам
винного ринку. У той час як інші країни, в гонитві за модою, розводили
в себе французькі сорти винограду,
Португалія не зрадила ні місцевим
сортам, ні патріархальним смакам.
Однак серед цих сортів були такі, які
виявилися здатними привернути до
себе увагу і за межами країни. Сорт
винограду Туріга Насіональ, наприклад, у минулому використовувався
тільки для виробництва портвейну.
Проте зараз він уже використовується для виготовлення прекрасних
червоних столових вин не тільки на
берегах ріки Дору (Douro), але і за
межами Португалії. Туріга Франка і
ТінтуКан (ще 2 сорти для виготовлення порто) довели свою здатність
давати не тільки кріплені, а й більш
легкі вина.
У наші дні велика гама португальських сортів винограду доступна
любителям вина в інших країнах,
оскільки Португалія виготовляє тепер чутливі і ніжнішівина, хоча їх
кислотність і вміст танінів залишаються відносно високими. Зберігаючи
неповторну індивідуальність, Португалія тим не менш вступила в світову
виноробну організацію. До цього вона
була відома як батьківщина солодкого
кріпленого вина – портвейну чи порто.
Світовій винній аудиторії був знайомий
ще один експортний тип португаль-

ських вин, які були ні червоними, ні
білими, ні солодкими, ні тихими, ані
ігристими. У середині 20 століття їх
емісарами на міжнародному ринку
були «MateusіLancers».
Португальців цілком влаштовували ті вина, які століттями робили
на їх вітчизні: дуже кислі на півночі і
по-селянськи грубі на півдні. Країна
невелика за розмірами, але відрізняється вкрай неоднорідним кліматом, на який має вплив Атлантика,
Середземне море і континентальна

Європа. Ґрунти також представлені
у всьому різноманітті: від граніту і
кристалічних сланців на півночі до
вапняків, глиноземів на півдні. З
початку 1990-х років португальські
столові вина, особливо місцеві червоні, почали виготовляти з погляду
на останні досягнення в сучасному виноробстві. Температурний
контроль, нові дубові бочки, нові
розуміння специфічних властивостей
неглибоких португальських бродильних чанів – все це, безумовно,

сприяло тому, щоб винороби могли
виробляти вина, які не потребують
10-річної витримки.
Все вище сказане не означає,
що в країні відсутні закони і правила,
які регулюють виробництво вина
«Douro». Дору претендує на перше
місце у світі, як виноробний регіон з
точно визначеними кордонами. Час
збору врожаю завжди і повсюди –
кульмінація року, але збір винограду
в Дору, можливо, через дуже нелегке
життя в цьому регіоні, перетворюється

у свято на честь бога вина Діоніса. З
маніакальною точністю виконуються
стародавні ритуали, звучать пісні, роздаються звуки свирілей і бій барабанів
(у наші дні їх все частіше замінюють
стереомагнітофонами). Ночами місцеві жителі товчуть виноград ногами,
раніше при світлі ліхтарів, а тепер при
електричному освітленні.
Саме в регіоні Дору знаходиться
одна з найбільших сімейних фірм
«Symington» (Семінгтон) з виробництва порто та вина. За допомогою
комп’ютера контролюється процес
механічного дроблення винограду,
який замінив «працю ніг» для максимального здобування кольору і
смаку.
Про португальського виробника цікаву та детальну інформацію можна буде прослухати,
відвідавши лекцію-дегустацію
у п’ятницю , 23 березня о 19:30.
А також ви зможете спробувати
чудові насичені вина з Португалії. Завітайте у виномаркет
«WineTime», який знаходиться
за адресою: проспект Незалежності, 52 А. Квитки можна придбати на касах у виномаркеті.
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проблемні

Версі ї

УТ-1

Випив «енергетик» – до ранку можеш не дожити
Вживання енергетичних напоїв не лише не
дає енергії, а й викликає рак та ранню недоумкуватість
Не так давно до реанімаційного відділення
Чернівецької обласної лікарні потрапили 18-річний
хлопець та 20-річна дівчина. Їхній стан був жахливим:
розлад серцево-судинної та дихальної систем,
галюцинації. На перший погляд здалося, що молоді
люди «перепили» на дискотеці. Проте у крові не виявили
великого вмісту алкоголю. З’ясувалося, такий стан
викликали популярні серед молоді енергетичні напої.
Напій, що не дарує,
а підрізає крила

Розрекламовані нині енергетичні
напої, які нібито «дарують крила» і навіть «сприяють схудненню», можна придбати у будь-якому магазині. Купують їх
найчастіше школярі, аби перевірити на
собі дієвість реклами.
– Із цими енергетиками справжнісінька проблема. Під час великої
перерви півшколи п’є їх, – розповідає
вчителька однієї з чернівецьких шкіл.
– У своєму класі я заборонила вживати
ці напої. Тож тепер «виловлюю» своїх
шестикласників за школою, де вони ховаються, щоби випити енергетики. Вже
підходила до продавців найближчого до
школи магазину: просила, аби не продавали дітям ці напої. Вони відреагували
агресивно, мовляв, це не алкоголь,
щоби не продавати його неповнолітнім.
Та найбільше мене дивує ставлення до цього батьків. На зборах, коли
підняла цю тему, один батько щиро
здивувався: «чим шкідливі енергетики?
Я теж їх часто вживаю. Сил додають –
діти, може, будуть краще вчитися». Тож
батьки навіть не розуміють, що, даючи
своїм дітям гроші на такі напої, вони
власноруч псують їм здоров’я.
Самі ж підлітки зізнаються: енергетики додають сил і допомагають подужати стреси.
– Я випиваю одну баночку енергетика під час великої перерви, а другу
– вдома, коли зі школи повертаюся, –
зізнається Ігор, учень дев’ятого класу.
– Так мені легше відсидіти сім уроків, а
потім вдома зробити домашнє завдання.
Одного дня, коли не було грошей і тому
не пив енергетики, дуже погано по-

чувався. Пішов додому після третього
уроку і ліг спати. Мені здається, я не міг
би вчитися без цього «допінгу».

Пробують енергетики вже й молодші школярі.
– Мій однокласник розповідав, що
коли отримує в школі погану оцінку,
купує собі енергетик. Як вип’є його –
вже не хвилюється, що батьки вдома
сваритимуть, – розповів п’ятикласник
Микола. – Я теж іноді так роблю. Це допомагає бути впевненішим у собі. Але
якщо мама знаходить пляшечку, то дуже
свариться.
Популярні енергетики і серед студентів. Вони п’ють їх у нічних клубах,
після занять та особливо часто під час
підготовки до іспитів (аби вчитися вночі,
а не спати!).
– Важко вчитися за Болонською
системою. Навантаження величезні –

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – будинковолодіння, яке складається з двох житлових будинків
загальною площею (будинок літ.А – 51,70кв.м, будинок літ.Б – 67,50кв.м),
яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район,
с.Рингач, вул. Хмельницького Б., буд 48 та є власністю Олентир Миколи
Миколайовича (Чернівецька область, Новоселицький район, с.Рингач, вул.
Хмельницького Б., буд 48, інд.код 1706904998). Будинковолодіння складається з двох житлових будинків ЛітА., і Літ.Б, літня кухня Літ.В, сарай Літ.Г,
сарай Літ.Д, вбиральня Літ.Ж, погріб Літ.Пг., ворота №1, огорожа №2,№3,
огорожа калітка №4, №5, криниця №6. Житловий будинок Літ.А загальна
площа – 51,70 кв.м.; житлова 35,50кв.м складається з: коридор – 6,5кв.м,
кладова – 5,20кв.м, 1-а кімната – 14,50кв.м, кухня – 4,50кв.м, 2-а кімната –
21,00кв.м. Житловий будинок літ.Б загальною площею 67,50кв.м., житлова
– 45,10кв.м складається з : коридор – 5,40кв.м, 1-а кімната – 19,40кв.м,
кладова – 7,30кв.м, кухня – 9,70кв.м, 2-а кімната – 12,80кв.м, 3-я кімната
– 12,90кв.м. Матеріал стін будівель та споруд Житловий будинок Літ.А–
саман, житловий будинок ЛітБ – шл.блок, літня кухня Літ.В – ракушняк,
сарай Літ Г – шл.блок, сарай Літ.Д – шл.блок, вбиральня Літ.Ж – дошки,
погріб – Літ. Пг – ракушняк, огорожа – мет. в мет. стовп, колодязь - 3/б
кільця, замощення бетон. Фундамент – бетон, Стіни – саман, ракушняк,
шл.блок, Покриття – шифер, ракушняк. Електропостачання в наявності.
Домоволодіння має задовільний стан та розташоване на неприватизованій
земельній ділянці. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтва на
право власності на нерухоме майно від 13.06.2008р. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 67 593,00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612006 від 28.02.12).Гарантійний внесок – 3 379,65 грн без ПДВ.Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС
«Буковина», м. Чернівці, вул. Головна, 59По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та
обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26,
згідно договору 2612006. Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим. Торги призначені на 03 квітня 2012 р. об 11:00
год. за адресою: м.Новоселиця, в приміщенні ВДВС Новоселицького РУЮ.
Остаточний термін подачі заяв 03 квітня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів
на депозитний рахунок р/р 37311002002813.в ГУДКУ в Чернівецькій
обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: ВДВС Новоселицького
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці,
вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39.
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все встигнути неможливо. Щоби були
сили – п’ю енергетики, – зізнається
Василь, студент Чернівецького національного університету. – А в нічних
клубах є навіть коктейлі на основі енергетиків. Від них конкретно «ковбасить».
Щоправда, зранку потім дуже погано:
нудить, крутиться в голові, серце болить. Але якщо випити пляшечку – все
як рукою знімає.

Після ейфорії –
похоронний марш

Схоже, підлітки та молодь не сумніваються у тому, що енергетичні напої не

лише смачні, а й корисні для здоров’я. А
от лікарі зовсім іншої думки. Виявляється,
підбадьорюючи, енергетики не лише погано впливають на роботу мозку, нервової
та серцево-судинної систем, а можуть
навіть викликати рак.
– Основними компонентами практично всіх енергетичних напоїв є кофеїн, вуглеводи, таурин та екстракт
гуарани. Кофеїн здійснює стимулюючий ефект, при цьому виснажує нервову систему. При передозуванні може
виникнути тахікардія, психомоторне
збудження, депресивний стан. Дія
його триває від трьох до п’яти годин,
після чого організм виснажений, йому
потрібен відпочинок. Крім того, кофеїн
здатний викликати звикання, – розпо-

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги
з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – нежиле приміщення (магазин продовольчих товарів) загальною площею 49,20кв.м.,
що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Ю. Гагаріна, 31 та є власністю Чебана
Сергія Анатолійовича (м. Чернівці, вул.Ю. Гагаріна, 31 кв.4, інд.код. 3075109471).
Нежиле приміщення загальною площею – 49,20кв.м складається з: коридор, вбиральня, торгівельний зал, кімната персоналу, торгівельний зал, комора. Основна
площа – 39,6кв.м, підсобна – 9,6кв.м. Фундамент – бетонний, стіни, перегородки
– цегляні, оштукатурені, облицювання стін керамічною плиткою, перекриття –
деревяні оштукатурені, дах, покрівля – деревяний, шифер, підлога – керамічна
плитка, вікна – металопластикові, встановленні ролети, двері – металопластикові,
деревяні, оздоблення – облицювання керамічною плиткою, штукатурка, сходи
– бетонні, оздобленні керамічною плиткою, замощення із тротуарної плитки. Опалення – автономне, в наявності – газопостачання, водопостачання, каналізація,
електрообладнання. Технічний стан об’єкта – добрий. Майно належить боржнику
на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно ЯЯЯ №591215 від
06.12.2006р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 377 650,00 грн. (без
ПДВ) (договір № 2612002від 28.02.12)
Гарантійний внесок – 18 882,50 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і
в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ КБ «Надра», вул. Червоноармійська,54 ЄДРПОУ 26311045.ЛОТ № 2 – трьохкімнатна житлова квартира загальною
площею – 66,80м.кв., в т.ч. житловою площею – 37,20м.кв., яка розташована
на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового панельного житлового будинку і знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 19/33 та є власністю
Холоменюк Вікторії Олександрівни (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 19/33,
інд.код 2530718261). Квартира складається з трьох кімнат. Технічний стан
характеризується як добрий з ремонтом. Майно належить боржнику на підставі
договору купівлі-продажу ВСІ 018745 від 25.06.2005р. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 378 289,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612004 від 28.02.12).
Гарантійний внесок – 18 914,45 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: КС «Буковина», м. Чернівці, вул. Головна, 59.По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових
будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії
26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги
призначені на 02 квітня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, в приміщенні
Шевченківського ВДВС ЧМУЮ.Остаточний термін подачі заяв 02 квітня 2012 р. до
09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів по лоту №1, лоту №2 на депозитний рахунок р/р 37313002002208 в УДК в
Чернівецькій областіМФО 856135, ЄДРПОУ 35029484одержувач: Шевченківський
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м.
Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

відає Ольга ГУСКА, лікар-терапевт
Чернівецької міської поліклініки
№2. – Більшість енергетиків містять
також у надмірній кількості вітаміни
групи В, які можуть викликати прискорене серцебиття і тремтіння рук і ніг.
Глюкоза, яка є у цих напоях, швидко
всмоктується у кров і забезпечує м’язи
та мозок енергією. Але при цьому варто
пам’ятати: глюкозу можна вживати
лише у певній кількості.
Ще одним обов’язковим компонентом енергетиків є таурин. Вважається,
що він покращує роботу серцевого м’яза.
Але існує й інша думка: синтетичний та-

урин взагалі не має впливу на людський
організм. Крім того, в енергетиках вміст
таурину в кілька разів більший, ніж в інших продуктах. Скажімо, глюкуронолактона у двох банках енергетичних напоїв
майже в 500 разів перевищує допустиму
для людини денну дозу цієї речовини. З
певністю можу твердити одне: досі невідомо, як саме всі ці компоненти в таких
великих дозах впливають на людський
організм. Незрозуміла також їх взаємодія із кофеїном.
– Хочу наголосити, – продовжує
лікар, жодним чином не можна поєднувати алкоголь та енергетичні напої.
Така суміш може призвести до смерті.
Насправді енергетичні напої не дають
енергії, а навпаки, висмоктують її з

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить
прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна,
а саме: Лот №1: Житловий будинок загальною площею 46,10
м.кв. з господарськими будівлями та спорудами,що розташовані за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, м.
Кіцмань, вул. Східна (вул. 40 років Перемоги),32. Одноповерховий житловий будинок (літ.А) 1970 року забудови, житловою
площею 27,70 кв.м з підвалом (літ. Пг), площа забудови 57,6
м.кв., висота поверху 3,10 м.кв., будівельний об›єм 179 м.куб.,
фундамент - залізобетонний, матеріал стін – цегла, перекриття
дерев›яне, дах - двосхилий по дерев›яних кроквах, покрівля
- азбестоцементні листи, вікна - дерев›яні. двері - дерев›яні,
підлоги - дерев›яні, інженерне забезпечення - електоропостачаня, газ, вода, каналізаця, опалення;стан задовільний. Господарські будівлі: сараї (літ. Б, В, Г), , вбиральня (літ. Д) огорожа
№ 1-2. Стартова (початкова) ціна – 107803,00 грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок - 5390,00грн. без ПДВ. Лот №2: земельна
ділянка площею 0,0715 га кв.м, що розташована за адресою:
Чернівецька область, Кіцманський район, м. Кіцмань, вул.
Східна (вул. 40 років Перемоги),32. Цільове призначення - для
будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 1-7322510100:01:001:0246, забудована лотом №1.
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Стартова
(початкова) ціна – 49656,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 2482,00грн. без ПДВ. Гарантійні внески вносяться на р/р
26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ
36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржник:
Купчанко Олег Григорович (Чернівецька область, м. Кіцмань,
вул. Південна,14), ІПН 3152123639). Стягувач: АТ «Райффайзен
банк Аваль» в особі Чернівецької обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль» /м. Чернівці, вул. Головна, 143, код за ЄДРПОУ
21418784/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день
з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул.
Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться „04”
квітня 2012 року об 11:00 год. за адресою: Чернівецька область,
м. Кіцмань, вул. Українська,53 у приміщенні відділу державної
виконавчої служби Кіцманського РУЮ. Реєстрація припиняється
за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за
придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів
з дня підписання протоколу про проведення прилюдних торгів,
не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій
області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 34998291, одержувач - Відділ
державної виконавчої служби Кіцманського РУЮ. Додаткова
інформація за тел. 063-422-39-17.

людини, використовуючи внутрішній
резерв організму. Виснаживши свої
власні ресурси, доводиться розплачуватися втомою, безсонням, дратівливістю і депресією. Тобто сам напій
жодної енергії не містить, а тільки
допомагає використати нашу власну.
Тому для бадьорості краще випити
чашку чаю чи запашної кави. А за
енергію, яку обіцяють виробники
енергетичних напоїв, доведеться платити дуже дорого – власним здоров’ям.

Врятують мед,
журавлина, брусниця

– Нині такий час, що молодь узагалі
не знає, як дотримуватися здорового
способу життя. Раніше люди жили у послідовному режимі: рано прокидалися,
вдень працювали, а ввечері вчасно
лягали спати. До того ж, не їли багато,
тримали пости і не замінювали справжнє
сало на штучний маргарин, – каже Віра
ЧЕРЕВАТЕНКО, лікар-гастроентеролог Чернівецької лікарні швидкої
медичної допомоги. – Сучасне покоління живе по-іншому: їсть на ходу, п’є
та гуляє у диско-клубах ледь не кожну
ніч. І при цьому практично не отримує
живої енергії – з яблук, груш, моркви,
буряку тощо. А щоби швидко відновитися і бути у формі, купують в магазинах
енергетики. Так, цей напій справді дає
сили, проте руйнує здоров’я, викликаючи залежність. Незабаром настає
енергетичне виснаження, що, до речі,
тягне за собою розвиток раннього недоумства. Від вживання енергетичних
напоїв виснажується печінка, перегорає
підшлункова залоза – у ній з’являються
ракові клітини. На жаль, дуже часто
останнім часом доводиться діагностувати рак підшлункової залози у зовсім
молодих людей.
Варто пам’ятати, що природа дала
нам неабиякий вибір справжніх енергетиків. Це мед, журавлина, брусниця. Всі
ці продукти містять вітамін С, калій, глюкозу, тому чудово відновлюють сили.
Можна також робити відвари з кореня
петрушки та їсти щодня горіхи. Від таких
енергетиків будуть і сили, і здоров’я.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого (конфіскованого) майна:ЛОТ №
1 - 1/3 трьохкімнатної квартири, загальною площею 65,80кв.м,
яке знаходиться в м. Чернівці, вул. Головна, 6уд.218, кв.4 та є
власністю Штефанко (Озерянська) О.В. (вул.Головна, 218/4,
м. Чернівці). Квартира загальна площа – 65,80кв.м, житлова –
37,40кв.м. знаходиться на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі та складається з : коридору – 11,9кв.м , кухня – 8,7кв.м
, 1-а кімната – 15,9кв.м , 2-га кімната – 11,9кв.м , 3-тя кімната – 9,6кв.м , туалет(поєднаний) – 1,0, ванна -2,6 , кладова
-1,2кв.м , лоджії – 3,6/1,8кв.м, квартира обладнана балконом
– 2,4/0,7кв.м., висота приміщень – 2,6м. Фундаменти – бетонні
стрічкові, стіни і перегородки – міжповерхові – залізобетонні
плити перекриття, дах – суміщений, покрівля – руберойд, підлога – лінолеум, керамічна плитка, вікна – металопластикові
склопакети, двері внутрішні – дерев’яні, оздоблювальні покриття
– штукатурка стін та стель, пофарбування водяними розчинами,
шпалери, оздоблення стін санвузлів, кухні – керамічною плиткою. Внутрішні системи інженерного устаткування – електропостачання, газ, водопровід, каналізація, опалення від міських
мереж. Технічний стан квартири добрий. Квартира належить
боржнику на підставі свідоцтва про право приватної власності
на житло видане 02.04.1997р. Представництвом ФДМУ згідно з
розпорядженням №23661 від 02.04.1997р.Стартова (початкова)
ціна – 68637,50 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25094 від 16.12.11).
Гарантійний внесок у розмірі – 10295,63 грн. (без ПДВ). Майно
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості
перед: Ільїна Людмила Вікторівна (м. Чернівці, проспект Незалежності, 60/43). По лоту обмеження на використання загальні
для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий
дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на
номер договору є обов’язковим. Прилюдні торги призначені на
30 березня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2а. Остаточний термін подачі заяв 27 березня
2012р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт
здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону на депозитний рахунок
р/р 37313002002208 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029484, одержувач Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції. Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

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.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.50,19.00 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 Мистецькi iсторiї. Основоположник.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Жарт з М. Жванецьким, I.
Олейниковим, Ю. Стояновим.
16.45 Х/ф «Живi й мертвi».
19.05 Бенефiс О. Воробей.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Свiт спорту.
21.55 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Коп та Штик - веселi
кроти».
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Священик серед нас».
04.30 Здоров`я.
05.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1».
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22.4
0,02.55 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».

10.50,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.35 «Шiсть кадрiв».
13.55,04.10 Т/с «Пончик Люся».
14.50 «Давай одружимось».
15.45,03.10 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
20.15,20.50,23.00,23.35 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «Я люблю Україну».
00.00,04.55 Т/с «Одержимий». (2).
01.00 Комедiя «Дикi хлопцi». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
06.15 Д/ф «Агент А/201. Наша
людина в гестапо».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Особистi обставини».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/с «По гарячих слiдах».
00.40 «Розбiр польотiв».
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.55 Х/ф «Патрiот». (2).
04.25 Д/ф «Борис Невзоров. Герой-коханець, холостяк».

ICTV
05.05,06.30,01.35,03.40 Погода.
05.10,03.10 Факти.
05.25,04.10 Свiтанок.
6:20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.40,15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.35 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.30 Т/с «Менти».
12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22:10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Iкар». (2).

01.40 Х/ф «Ретроград». (2).
03.45 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Своїми очима».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
05.15 «Час. пiдсумки дня».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.35, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 15.00 Т/С «Руда»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00,13.55, 15.55, 17.15,
19.30, 22.00, 00.05,1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.15 Політична кухня

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)

теле Версі ї
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.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Хазяїн у домi.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Д/ф «Наспiв на крилах
метелика» iз циклу «Київська
старовина. Свiт мистецтва».
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.50,13.25,19.00 Погода.
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.45 Х/ф «Страховий агент».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 «Это было недавно, это
было давно...» М. Жванецький.
16.40 Х/ф «Живi й мертвi».
18.15 221. Екстрений виклик.
18.40 Шляхами України.
19.05 Наша пiсня.
19.45 Жарт з С. Єщенком.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Суничний дощ».
01.40 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.45 Х/ф «Священик серед
нас».
04.25 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1».
06.05,07.00,08.00,09.00,03.15
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої».

11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45
«Цiлковите
перевтiлення».
13.35 «Шiсть кадрiв».
13.55,05.30 Т/с «Пончик Люся».
14.50,03.45 «Давай одружимось».
15.45,04.30 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
19.30 ТСН: «Телевiзiйна Служба Новин».
20.10 «Добрий вечiр».
21.40 Х/ф «Конан-варвар». (2).
23.55 Х/ф «Циклоп». (3).
01.40 Комедiя «Дикi хлопцi».
(2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
06.15 Д/ф «СМЕРШ».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Особистi обставини».
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї».
12.15,03.50 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства
10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Київ вечiрнiй».
22.30 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 Х/ф «Дружина м`ясника».
03.25 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.30,01.20,03.25 Погода.
05.10,03.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.15
Спорт.
06.40,15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Менти».
1 2 .4 0 ,1 3 .0 0 А н е кд от и по українськи.
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф «Спецiальне завдан-

22 березня
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Клітка» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
10.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Вiдчайдушнi
домогосподарки».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «В гонитвi за щастям».
02.30,05.20 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.00 Д \\фільм «Дорогами
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині»
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, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.30, 03.00 «Телемеридіани»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 «Уряд на зв’язку з громадянами»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

23 березня

ня». (2).
00.20 Голi i смiшнi.
01.25 Х/ф «Iкар». (2).
03.30 Мiранок.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,0
3.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,0
3.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
23.00,03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5 « Тр а н с м i с i я новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10,22.00 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
02.30 «Хронiка тижня».
03.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.00Твоє здоров’я
16.00 Твій спорт
16.35, 4.30 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50,16.55, 19.30,

01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10,15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Клітка» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Кубок України 1/8 «Меркурій» (Чернівці) – «Енергія»
(Львів)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.15,14.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Тетянин
день».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Охоронець 3».
00.00 Х/ф «Бiле полотно».
02.00 «Тiльки один».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика

понеділок
четвер
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок» (2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
06.05 «Легенди бандитської Одеси».
07.00 «Друга смуга».
07.05 Х/ф «Рись повертається».
08.35,19.00,23.30,01.30,04.15
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Скарби мертвих».
15.40 Х/ф «Строгови».
16.55 Х/ф «Заручник».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Червона капела.
21.30 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
00.00 «Елiта спецназу. Краповi
берети».
0 0 . 3 0 « П о к е р . M illio n Do lla r
Challenge».
02.00 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Життя одне».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.55 «Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Холостяк 2. Як вийти
замiж».

00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Ад`ютант його
ясновельможностi».

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 5 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Стороннiм В...
23.55 Т/с «Купiдон».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Плiткарка».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Легендарне парi.
02.25 Я кличу тебе.
02.40,03.30 Зона Ночi.
02.45 Де ти, Україна?
03.35 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.00 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Iсторiї великого мiста. Як
виростити генiя».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Зiрковi дачники».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х\\ фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.05 Дом 2.
15.05 Т/с «Хто у домi господар?»
15.35 Чортицi в спiдницях.
16.00 УТЕТа тато!
16.30,20.00 Т/с «Унiвер».
18.30 Дайош молодьож!
22.00 Теорiя зради.
23.00 Т/с «Притулок» (2).
00.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.30 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Заручник».
08.35,19.00,00.40,03.55,05.05
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Танкер «Танго».
15.45 Х/ф «Строгови».
17.05 Х/ф «Злий дух Ямбуя».
1 9 . 3 0 Х / ф « Д н i п р о вс ь к и й
рубiж».
22.30 Х/ф «Фарт».
01.10 Х/ф «Другий подих». (2).
04.25 «Речовий доказ».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.30 Х/ф «Справа Румянцева».
07.20 Х/ф «Американська донька».
09.25 Х/ф «Сiмейний дiм».
16.15,18.10 Х/ф «Службовий
роман».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! Повернення героїв».
23.55 Х/ф «Життя одне».
01.55 «Вiкна-спорт».
02.05 Х/ф «Ад`ютант його
ясновельможностi».
03.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Шина».
05.45,02.05 Служба розшуку
дiтей.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,14.20 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.40 Репортер.
07.35,08.35,19.20,02.00 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55,19.35 Т/с «Свiтлофор».
10.35 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,23.45 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.45 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.55 Спортрепортер.
21.50 Пакуй валiзи.
00.50 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Плiткарка».
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Швидкоплинний сон.
03.35,04.10 Зона Ночi.
03.40 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
04.00 Любов всього життя.
04.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.00 Зона ночi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Зiрковi
дачники».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00 Т/с «Я лiкую».
18.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Виглядати на мiльйон».
21.00 «КВН».
23.50 Т/с «Надприродне».
00.40 Т/с «Медiум».
01.20 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.15 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
11.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.10 Ближче до народу. Дмитро Колдун.
12.45,22.40 Погода.
13.10 В гостях у Д. Гордона.
14.50 Нащадки.
15.10 Баскетбол. Фiнал Чотирьох Кубка Суперлiги. Пiвфiнал.
17.10 Золотий гусак.
17.40 Баскетбол. Фiнал Чотирьох Кубка Суперлiги. Пiвфiнал.
В перервi - Зелений коридор.
19.40 А я люблю, люблю, як в
юностi, люблю. Д. Гнатюк.
20.50 Кабмiн: подiя тижня.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Зворотний зв`язок.
21.45 Жарт з О. Степаненко.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Шевченкiвський вечiр.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
02.20 ТелеАкадемiя.
03.25 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.45 Х/ф «Священик серед
нас».
05.30 Околиця.
«1+1».
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.00 «Велика рiзниця поукраїнському».
12.25 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
15.45,20.00 Мелодрама «Подаруй менi недiлю».
19.30,03.10 «ТСН».
23.45 Х/ф «Конан-варвар». (2).
01.40 Х/ф «Циклоп». (3).

03.40 Комедiя «Божевiльне
серце».
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.35 «Знак якостi».
05.40 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.30 «Городок 2011».
09.05 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.40 «Найрозумнiший».
13.30 Х/ф «Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв у Росiї».
15.50 «Велика рiзниця».
17.00 «Київ вечiрнiй».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Вечiрнiй квартал».
22.30 Х/ф «Залiзна людина 2».
00.55 Х/ф «Сахара».
04.10 «Подробицi» - «Час».
04.40 Д/ф «Неслужбовий роман
Алiси Фрейндлiх».
ICTV
04.05,04.35 Погода.
04.10 Факти.
04.40 Iнший футбол.
04.45 ПроЦiкаве.
05.00 Свiтанок.
05.10 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
08.35 Стережися автомобiля.
09.15 Козирне життя.
09.35 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Стоп-10.
12.20 Провокатор.
13.15 Т/с «Чужий район».
15.20 Максимум в Українi.
16.20 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф «Дiамантовi пси». (2).
20.55 Наша Russia.
21.50 Х/ф «Мерехтливий». (2).
2 3 . 4 5 Х / ф « В i к i н г и п р от и
прибульцiв». (2).
01.55 Х/ф «Апофеоз». (2).
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,13.35,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Доки батьки сплять.
10.55 Кумири i кумирчики.
11.20 Караоке для дорослих.
12.00 Шеф-кухар країни.
12.50 Маю честь запросити.
13.40 Золотий гусак.
14.10 Баскетбол. Фiнал Чот и р ь о х К у б к а С у п е рл i г и .
Суперфiнал. В перервi - Погода.
16.10 Дiловий свiт. Тиждень.
16.40 «Людина року-2011».
Церемонiя нагородження.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Євген Дятлов.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/ф «Казка про царевича
i трьох лiкарiв».
01.30 Х/ф «Шпак i лiра».
03.50 Х/ф «Священик серед
нас».
05.35 Книга.ua.
«1+1».
06.55 «Пекельна кухня 2».
07.55 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.20 «Дикi i смiшнi».
11.25 «Я так живу».
12.05 «Велика рiзниця поукраїнському».
12.30 Мелодрама «Каблучка з
бiрюзою».
16.10 «Я люблю Україну».
17.45 «Добрий вечiр».
19.30,00.40 «ТСН-Тиждень».

20.15 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.45 Т/с «Iнтерни». (2).
23.10 «Голос країни 2: Нова
iсторiя. Голосування».
23.40 «Свiтське життя».
0 1 . 3 5 Тр и л е р « Я к о с ь в
Америцi». (2).
IНТЕР
06.10 «Найрозумнiший».
07.45 «Формула кохання».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа лiкаря Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати у плити».
11.30 Т/с «Свати 4».
15.55 «Вечiрнiй квартал».
17.55,20.55 Т/с «Жуков».
20.00,02.25 «Подробицi тижня».
23.05 «Що? Де? Коли?»
00.20,03.10 Х/ф «Рожевий
кадилак». (3).
ICTV
05.45,06.05 Погода.
05.50 Факти.
06.10 М/ф.
06.20 Квартирне питання.
07.10 ЄвроФуд-2012.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.15 Т/с «Рюрiки».
08.45 Х/ф «Мiський командо».
10.40 Козирне життя.
11.05 Iнший футбол.
11.45 Спорт.
11.50 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс
проти Цезаря».
14.00 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс:
Мiсiя Клеопатра».
16.15 Х/ф «Астерiкс на
Олiмпiйських iграх».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа».
22.05 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв». (2).
00.35 Голi i смiшнi.
01.25 Х/ф «Мерехтливий». (2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Х/ф «Дурноголовi». (2).
04.50 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».

24 березня
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06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час
новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,1
7.20,17.50,00.35,01.50,03.30,04
.30 «Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.50 «Богатирські ігри»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Конкурс краси «Міс Західна Україна – Буковина-Open»

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.20
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.15 Познайомимось?
9.00, 12.30 Про казки
9.55, 17.05, 17.25, 00.10 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.30 Х/Ф «Замерзла з
Майамі»
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Дівчина мого
найкращого друга»

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.55, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Святині Буковини»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.30 «Невигадані історії»
16.10 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.35 «Погода»
07.05 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.45, 16.50,
17.50,19.05, 01.20 «Парад планет»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Подiї Спорт.
07.20 Х/ф «Кар`єра Дiми
Горiна».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00 Х/ф «Бiле полотно».
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 8».
14.00, 16.00,02.10,03.50 Т/с
«Анжелiка».
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт черемхи».
21.15 Х/ф «Полин - трава окаянна».
23.15 Т/с «Година Волкова».

25 березня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.15,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.20 «Палата».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Хронiка тижня».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.15, 17.20, 21.50,
23.55 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40 Погода
12.00 Фейс контроль
12.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.15 Х/Ф «Гувернантка»
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 23.50 Нова гостьова
22.00, 2.30 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55,
14.40, 18.30,20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50, 11.20 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький

19.30 «Формула успіху»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 01.25 Х/фільм
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40,16.25 Єралаш.
10.05 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.25 Х/ф «Великий».
15.30 Лялечка 2.
16.35,20.05 Т/с «Унiвер».
18.00 Х/ф «Весiльний переполох».
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Впусти мене». (3).
01.15 Х/ф «Повсталий з пекла
6. У пошуках пекла». (3).
02.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
0 8 . 3 0 Х / ф « Д н i п р о вс ь к и й
рубiж».
11 . 3 0 « Ре ч о в и й д о к а з » .
Мiльйони з повiтря.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Фарт».
15.00 Т/с «Захист Красiна 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Дах свiту». (2).
01.55 «Речовий доказ».
03.00 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.25 М/ф «Казка про царя
Салтана».
0 6 . 1 5 Х / ф « К оха н а ж i н к а
механiка Гаврилова».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Ви-
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соцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00 «Зоряне життя. Таємницi
самотностi зiрок».
13.10 «Зоряний ринг».
15.50 «Холостяк 2».
19.00 «Україна має талант! 4».
22.15 Х/ф «Службовий роман».
01.45 «ВусоЛапоХвiст».
02.30 Х/ф «Американська донька».
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Шина».
06.25,04.20 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
08.55 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.15 Новий погляд.
14.15 Кухня на двох.
15.15 Даєш молодь!
15.55 Х/ф «Джинси-талiсман
2».
18.10 Х/ф «Будинок з приколами».
20.05 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк».
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Привиди колишнiх
подружок». (2).
01.30 Спортрепортер.
01.35 Х/ф «П`яний». (2).
03.30,03.45 Зона ночi. Культура.
03.35 Майстер музи.
03.50 Благославляю i молюся.
04.15 Зона Ночi.
05.05 Зона ночi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 Д/ф «Єдиний хто вижив».
09.50 Д/ф «У центрi подiй».
10.55 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
12.00 М/ф «Астробой».
13.50 Т/с «Серце матерi».
17.40 «Розкiшне життя».
18.30 «КВН».
21.10 Х/ф «Слухаючи тишу».
23.30 Х/ф «Кулi гнiву».
01.00 Х/ф «Емоцiйна арифметика».
02.35 Х/ф «Зламанi квiти».
04.10 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
16.20 «Юний рятувальник»
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
23.00 Х/ф «Залишитись у живих» (3)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10,04.45 Х/ф «Огарьова, 6».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Х/ф «Полин - трава
окаянна».
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль
8».
14.00 Т/с «Анжелiка».
15.00 Т/с «Цвiт черемхи».
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий
комiтет» (2).
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф «Марш-кидок». (2).
02.00, 04.00 Т/с «Година Волкова».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.05 Д \\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.26,
21.00, 00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.05 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.55,
00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.16 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» «Спортдрайв»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.25 «Роздуми про сокровенне»

16.10, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 «Експромт», «Мистецькі
зустрічі»
18.00 «Ключ до самопізнання»
18.25 «Формула успіху»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Долина папоротi».
11.05 Х/ф «Великий».
13.05 Єралаш.
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.35 Чортицi в спiдницях.
15.05,19.55 Т/с «Унiвер».
16.30 Х/ф «Весiльний переполох».
18.30 Лялечка 2.
19.25 Одна за всiх.
22.20 Бабуни & дiдуни 2.
22.50 Х/ф «Платон». (2).
00.50 Х/ф «Впусти мене». (3).
02.50 Дурнєв+1.
03.20 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
07.30 Т/с «Захист Красiна 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». Червона капела.
12.00,03.40 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
19.00,01.00 Х/ф «Лiквiдатор».
21.00 Х/ф «Епоха героїв». (2).
23.00 Х/ф «Акула Юрського
перiоду». (3).
02.40 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
0 6 . 0 0 М / ф : « П о ве р н е н н я
блудного папуги», «Вовка в
тридев`ятому царствi».
07.05 Х/ф «Невиправний брехун, або Казка з хорошим
кiнцем».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

09.00 «Їмо вдома».
10.50,01.10 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.50 «Караоке на Майданi».
12.50,02.00 Х/ф «Коханий раджа».
15.40 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Наказано одружити».
23.15 Х/ф «Звiдки беруться
дiти?» (2).
04.05 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50 Клiпси.
06.05,03.35 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.00 Шури-амури.
14.10 Пiранi Дайджест.
15.05 Пакуй валiзи.
17.05 Файна Юкрайна.
18.05 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк».
19.55 Х/ф «Машина часу».
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Романтичний злочин». (2).
01.00 Спортрепортер.
01.05 Т/с «Молодi мушкетери».
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Solo-Mea.
02.35,03.30 Зона Ночi.
02.40 Українцi Любов.
05.05 Зона ночi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Д/ф «Єдиний хто вижив».
08.10 Д/ф «У центрi подiй».
09.10 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10.15 М/ф «Астробой».
12.00 Х/ф «Дорожня банда «4
лапи».
13.50 Т/с «Серце матерi».
17.45 «Красиво жити. Виглядати на мiльйон».
18.45 М/ф «Роги i копита».
20.35 Х/ф «Троє в каное».
22.35 Х/ф «Санктум».
00.45 Х/ф «Кулi гнiву».
02.10 Х/ф «Чорна книга».
04.25 «Нiчне життя».
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…у паху

Пах – це зона, де закінчується
живіт, і починаються ноги. Больові
відчуття в цій зоні можуть бути ознакою декількох захворювань: грижі,
збільшення лімфатичних вузлів,
захворювання спини, каменів у
нирках.
Якщо у вас з’явилися болі в
паху, перш за все, виключіть грижу.
Грижа стає помітною в положенні
стоячи – як набряк.
Будь-яка інфекція в ділянці тазу
або ніг може викликати хворобливі
відчуття в паховій ділянці і збільшення пахових залозах.
Паховий біль може виникнути
внаслідок здавлювання нерва хребетним диском.
Паховий біль може бути також
викликаний нирковим каменем.
Часте сечовипускання і наявність
крові в сечі підтвердять цей діагноз
Серед інших причин, що викликають біль в паху: травми, епідидиміт, пухлинні захворювання,
гематоми, що виникли після медичних маніпуляцій, варикозні вузли на
великій підшкірній вені ноги.
Якщо у вас болі в паху, вам слід
звернутися до хірурга, можливо, також знадобляться додаткові консультації уролога, дерматовениролога,
ортопеда, онколога і невролога.

оздоровчі

Версі ї

Причини болю…
…у стопі

Біль у стопі викликається різними
причинами, серед яких: плоскостопість, захворювання суглобів стопи,
ураження кісток, пухлини, ураження
нервових стовбурів, травми, порушення обміну речовин тощо.
Часто причиною болю в стопі бувають артрити. При артриті біль не
пов’язаний з фізичним перенапруженням.
Для подагри також характерні болі
в стопі. Класичний прояв подагри – несподівані і різкі болі в ділянці великих
пальців ніг.
Для плоскостопості характерні
болі в стопі, в ділянці ближче до пальців. Найчастіше це відчуття обумовлені
деформацією пальців стоп. Мозолі в
цій ділянці стопи є наслідком плоскостопості. Зменшити біль можна за
допомогою спеціальних коригуючих
устілок.
Лікування болю в стопі залежить
від причини її виникнення. Іноді для
усунення болю досить застосування
спеціальних коригуючих устілок, в
інших випадках для придушення болю
застосовуються протизапальні засоби
в комбінації зі знеболювальними препаратами, ударно-хвильова терапія,
рентгенотерапія, а іноді доводиться
вдаватися до хірургічного лікування.
Для профілактики болю в стопі

слід завжди носити зручне взуття,
використовувати устілки під п’яти і
спеціальні устілки для зменшення навантаження на стопу, робити спеціальну гімнастику. Також рекомендується
уникати великих навантажень на стопу, не стрибати і не піднімати важке.
Ваші стопи будуть вдячні вам,
якщо ви будете приділяти їм трохи
більше уваги, ніж зазвичай: маса-

жувати ввечері перед сном, робити
ванночки з сіллю і травами, компреси
з подрібненої сирої картоплі, редьки
або моркви.

…у ліктьовому суглобі

Ліктьовий суглоб – це рухливе
з’єднання ліктьової, променевої і плечової кістки. Плавність і м’якість рухів
ліктьового суглоба забезпечує гіалі-

Сміх допоможе при діабеті,
серцевих хворобах і пухлинах

Лі Берк з університету Лома
Лінда, Каліфорнія, який присвятив два десятиріччя вивченню впливу сміху на організм людини, виявив, що сміх
сприяє утворенню лімфоцитів так званих, «природних
убивць», що виробляються
організмом для боротьби з
пухлинами.
У 1997-му доктор Берк
провів експерименти з пацієнтами, які страждали на діабет та серцеві хвороби. Одна
група протягом року дивилася
комедії, інша – ні. Різниця виявилася значною. Наприкінці

Як обрати крем для рук?

Перед тим, як придбати крем, уважно вивчіть склад. Якщо
продукт на 80% складається з води, то він зволожувальний.
Такий крем швидко всмоктується і не залишає відчуття
жирної плівки. Використовуйте його щодня.
Якщо шкіра на руках потріскалася і стала сухою, їй
допоможе жирний крем. Він добре живить шкіру і відновлює її еластичність завдяки вітамінам A, E, F і зволожувальним добавкам – шукайте ці компоненти в складі. До речі, жирні
креми можна використовувати як маску для рук.
Не всі господині бережуть свої руки і миють посуд у гумових рукавичках. У такому разі потрібен захисний крем. До його
складу входить силікон, який утворює на поверхні рук плівочку,
що створює бар’єр між шкірою та агресивним середовищем. Вона
не змивається водою, а силікон не проникає углиб шкіри.

новий хрящ.
Причин болю в ліктьовому суглобі може бути безліч: остеохондроз,
ревматоїдний артрит і подагра, хондрокальциноз, пухлини, тендиніти і
остеоартрози.
Болі в ліктьовому суглобі можуть
бути відбитого характеру. Тобто їх
причиною може бути обмеження нервових закінчень при міжхребцевих
грижах і остеохондрозі хребта.
Травми ліктьового суглоба також
можуть бути причиною болю. Найчастіше зустрічаються задні вивихи,
рідше – передні і бічні. Вивихи також
можуть поєднуватися з переломами і
відривом сухожиль.
Діагностика захворювань ліктьового суглоба і причини болю в ньому
зазвичай не викликає труднощів.
Ліктьовий суглоб добре доступний
для звичайного огляду та різних діагностичних процедур.
Для усунення болю в ліктьовому
суглобі застосовуються мазі, гелі та
ін’єкції з аналгетичним ефектом, також призначаються таблетки, сиропи,
компреси. Залежно від причини болю,
лікар може призначити зігріваючі та
охолоджуючі гелі та креми.
Для лікування запальних процесів використовують нестероїдні
препарати. Вони знімають набряк і
покращують мікроциркуляцію. Якщо
вас турбують болі в ліктьовому суглобі,
дуже важливо вчасно звернутися до
фахівця і встановити причину.

Солодощі до їжі зменшать
відчуття голоду

Сміх приносить стільки ж користі для
здоров’я, як і ранковий біг парком. Він позбавляє
стресу, покращує роботу імунної системи та
апетит, допомагає при діабеті та серцевих
хворобах.

Якщо пропонувати людям
протягом 20 хвилин дивитися
комедії,то після закінчення перегляду у них буде спостерігатися зниження рівня гормонів
стресу, кров’яного тиску та
холестерину.
Тобто «сміхотерапія» могла би стати засобом лікування
серцевих хвороб і діабету.
Особливо це має велике значення для літніх людей, яким
важко виконувати фізичні
вправи. Крім того, сміх – це
чудовий засіб зняти стрес після напруженого робочого дня.
Ще в середині 1990-х рр.
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Всупереч сформованому стереотипу, солодке не таке вже й
шкідливе на початку трапези. Як вважають деякі дієтологи, торт
або тістечко може зіграти роль своєрідного антиаперитива, що
заспокоює «вовчий» апетит. Все залежить від того, наскільки
ви голодні і як давно їли. Якщо ви пропустили черговий прийом
їжі, почніть свою трапезу з декількох шматочків шоколаду, пари
цукерок, шматочка торта, кількох ложок варення або морозива.
Це прискорить насичення крові глюкозою, зменшить відчуття
голоду і вбереже від переїдання.

року група глядачів комедій
уже потребувала значно менших доз ліків для зниження
тиску. А кількість серцевих
нападів виявилась нижчою
на 8%, ніж у другій «піддослідній» групі крім того, впав
рівень речовин, пов’язаних з
артеросклерозом та іншими
серцевими проблемами, тоді

як кількість «хорошого» холестерину, що, як гадають, захищає від хвороб серця – зріс.
Також Берк дійшов висновку,
що навіть саме очікування на
добрячий регіт корисне для
здоров’я. Так, лише готуючись
до перегляду комедії, людина
вже одержує величезну порцію ендорфінів.

порадницькі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

Будете зосереджені на вирішенні матеріальних
проблем і цілком досягнете у цьому успіху. Достатня
кількість фінансових ресурсів дозволить зробити великі
покупки для дому та сім’ї. Заробляйте гроші, вирішуйте
питання з кар’єрою, наводьте лад у справах – у всьому
досягатимете успіху.
Цього тижня можна починати дієту, особливо якщо у
вас за зимові місяці додалася зайва вага. Змініть зачіску,
стиль одягу, експериментуйте із зовнішністю. Такі зміни
не залишаться непоміченими для протилежної статі.
Можливі романтичні знайомства.

БЛИЗНЮКИ

Оберіть для себе спокійний життєвий ритм. Не завантажуйте себе справами, більше часу відводьте на
відпочинок і сон, не ставте перед собою жорстких рамок.
Підходящий період для релаксації та осмислення подій,
що відбулися за останній час. Вихідні краще провести
на природі.

РАК

Повною мірою усвідомите і відчуєте підтримку з
боку дружнього оточення. Роль і значення близьких
людей у вашому житті цього тижня значно зросте.
Спілкування з друзями стане інтенсивнішим. Гарний
час для формування планів на майбутнє – дійте з прицілом на майбутнє, на перспективу.

ЛЕВ

Можливо, навколо вас будуть відбуватися події,
які виділять вас із загальної маси людей, поставлять в
центр суспільної уваги. Удача посміхатиметься тим, хто
чітко уявляє свою життєву мету і крок за кроком працює
над її здійсненням. Зміцняться стосунки з близькими та
родичами.

ДІВА

Цього тижня можна вирушати в подорож. Не виключено, що ви несподівано навіть для себе раптом
відправитеся в мандрівку, відсунувши у бік всі турботи.
Якщо ж можливості для подорожей немає, перемикайтеся на навчання. На вихідних обережніше поводьтеся
з побутовою технікою.
Захочеться випробувати гострі відчуття. Чудовий
час для тих, хто займається екстремальними видами ді-

ТЕРЕЗИ

яльності, спортом, туризмом. Довіртеся своїм інстинктивним бажанням. Інтимне життя стане джерелом радості
і задоволення. Сприятливий тиждень для проведення
планових хірургічних операцій.

СКОРПІОН

Подружні стосунки складатимуться досить сприятливо. Ви відкриєте кохану людину в новій якості – її поведінка вас приємно дивуватиме. Тиждень сприятливий
для відвідування урочистих святкових заходів: ювілеїв,
весіль. Якщо ви досі самотні – зірки обіцяють нові перспективні знайомства.

СТРІЛЕЦЬ

Всерйоз візьміться за своє здоров’я. Ваш організм
випромінюватиме високий енергетичний потенціал, посилиться його здатність до відновлення. Приділіть більше
уваги здоровому способу життя – перегляньте свій звичайний денний розпорядок і додайте в нього гімнастику та
здорове харчування.

КОЗЕРІГ

У закоханих Козерогів цей тиждень стане найщасливішим часом. Але тиждень вселить оптимізм не лише
у закоханих, а й у інших. Наприклад, це прекрасний час
для гармонізації стосунків з дітьми. Любов і увагу отримуватимете звідусіль: від коханої людини, дітей, близьких
родичів і знайомих.

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Передплатний індекс

№11 (428) 15.03.2012 - 21.03.2012

Зосередьте свою увагу на домашніх справах. Стосунки в родині складатимуться гармонійно. Проявіть
турботу і увагу до батьків, старших членів сім’ї. Доброзичлива психологічна атмосфера у будинку дозволить
разом з рідними вирішувати будь-які побутові питання.

Найкраще для Риб цього тижня – перебувати в дорозі. Вас чекають нові люди і враження. Посилюється
прагнення до спілкування, з’явиться бажання бути в
курсі всіх подій і останніх новин, пов’язаних зі знайомими. Сприятливий час та підготовки різних документів.

09584

Передплатний індекс 09584

№11 (428) 15.03.2012 - 21.03.2012

Синоптики, які відчувають
природу «зсередини»…

Спостерігаючи за поведінкою тварин і навіть рослин
можна точно передбачити погоду

Природні умови та їхні зміни впливають на поведінку тварин і рослин: вони
відчувають різні атмосферні явища (зміни
атмосферного тиску, вологості повітря,
температури, яскравості сонячного світла)
ще до того, як їх помітить людина.
· Собака качається по землі – на дощ
або сніг, лежить клубком – на холод, простягнена – на тепло. Кішка лежить клубком
– на мороз, качається – на гарну погоду,
міцно спить – на тепло, шкребе пазурами
стіну – на негоду.
· Кінь хропе – на негоду, фиркає – на
тепло, трусить головою й задирає її догори –
на дощ; лягає на землю влітку – буде негода,
взимку – сніг. У який бік спиною лягають тварини, звідти і вітер віятиме. Якщо худоба до
гурту збирається, піде дощ. Корова на землі
лежить – на теплу погоду. Худоба мало п’є
води і вдень спить – на дощ. Свиня чухається
– на тепло, вищить – на негоду. Бабак свистить – на переміну погоди. Кроти вилазять
з-під землі – чекайте дощу.
· У Японії розводять в акваріумах рибок,
які поведінкою провіщають наближення
шторму. Риба «голець», коли ясно, лежить
на дні, з наближенням негоди починає
метушитися в акваріумі. Медуза та деякі
морські водорості перед штормом спускаються на дно, краби зариваються в пісок.
За кілька днів до землетрусу змії та ящірки
вилазять із нір.
· Особливо чутливі до погодніх змін
комахи. І це природно, що вони змушені
бути своєрідними синоптиками, бо їхнє існування залежить від умов навколишнього
середовища, від температури, вологості повітря тощо. Здатність мурашок, бджіл, жуків
точно «передбачати» погодні зміни рятує їх
від загибелі. Наприклад, якщо жуки-гнойо-
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відпочинкові

Версі ї

Версі ї

160-річний годинник на Ратуші
зупинявся лише один раз…
Бо у ті часи все робили якісно й на совість
Час на Центральній площі Чернівців зупинився майже на
десять років. Це сталося у кінці 80-х – на початку 90-х років
минулого століття. Годинник стояв, допоки чернівчанин
В’ячеслав Стасін не знайшов бронзову заготовку і не
замінив зламаний зуб у центральній шестерні, запустивши
годинника…

вики літають низько – на гарну погоду. Вони
помиляються рідше, ніж барометри.
Про рівень вологості повітря можна
судити, наприклад, стежачи за польотом
комах. У вологу погоду вони літають низько,
бо крильця, а також волосинки на тільцях,
зволожуючись, важчають. Тому ластівки
перед дощем, полюючи на комах, літають
понад самісінькою землею.
· Павук боїться сирості та спеки. Тому,
якщо він полює вранці чи в спеку – буде
гроза: оскільки, «хижак» заготовляє харчі
на негоду. Якщо ж полює ввечері – дощу не
буде. Багато павутини тчуть павуки у спекотний літній полудень – то на грозу та вітер. Восени у повітрі літає павутиння, воно
повільно сідає на дерева, на рослинність.
Це ознака теплої та погожої осені.
· Навесні довго не линяють зайці – чекай продовження холодної погоди. Рано
восени почнуть линяти кури – зима буде
теплою; птахи в’ють гнізда на сонячному
боці дерева – літо буде холодним. Вхід до

кротячої нори з півночі – чекай теплої зими,
з півдня – холодної, зі сходу – сухої, із заходу – вологої.
· Чим більші під осінь мурашники – тим
суворіша зима. Білка робить великий запас
горіхів – на холодну зиму. У посушливий
період риба у водоймах перестає клювати –
перед дощем. Якщо раки на берег виходять
– на негоду.
· Зміни погоди позначаються на строках пташиних перельотів – від цього й
залежить, якою буде зима – ранньою чи
пізньою. Якщо синиці, сороки, сойки влітку
рано вмощуються на ночівлю, слід чекати
холодної осені.
· Регулярне кування зозулі віщує теплу
погоду. Загалом, птахи змінюють свій спів
перед зміною погоди. Зяблик, наприклад,
дзвінко співає ясного дня, перед негодою
– кволо. Перед снігопадом галки та ворони
голосно крекчуть.
(Закінчення у наступному номері)

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

***
На уроці. Вчителька:
- Мені це набридло! Хто там постійно крутиться?!
- Земля.
- Хто це сказав?!
- Галілео Галілей
***
Чоловік купає дитину, кричить з ванної:
- Кать, він їсть піну!
Через пару хвилин:
- Кать, вона реально смачна!
***
Вчені винайшли робота, який ловить злодіїв.
- В Китаї за 5 хвилин зловили 100 злодіїв.
- В Америці за 5 хвилин зловили 20 злодіїв.
- В Українії за 5 хвилин вкрали самого робота.
***
Лікар до хворого :
- Я зараз вам зроблю кілька уколів і поставлю свічку.
Хворий :
- А може не треба? В мене підсвічник болить!
***
23 лютого – всюди п’яні мужики, 8 березня – всюди
п’яні мужики.

– У чернівецькій мерії зберігаються
оригінали описів від 1848 року. Там зазначено, що будівництво ратуші розпочалося
у березні 1843, а 1 грудня 1846 року туди
«в’їхали». Експлуатувати будівлю ж
офіційно почали 1848 року, – розповідає
Олександр ІВАНІН, головний спеціаліст загального відділу Чернівецької
міської ради. – Щодо годинника – точних даних його встановлення немає. Але
на дзвоні вказано, що його виготовила
празька фірма у 1852 році. Якщо дзвін
був відлитий у вказані роки, це дає підстави вважати, що десь у ті ж роки і був
встановлений сам годинник. Цікавим є
те, що механізм годинника й дотепер має
всі деталі в оригіналі. Тобто, від дня встановлення й досі, крім зламаного зубця
шестерні, нічого не замінювалося.
– У чому ж секрет?
– У ті часи все робилося якісно, на совість – ось і весь секрет. Крім того, тодішні
годинникарі враховували такі речі, як
центробіжна сила, явище гравітації тощо.
Щоранку годинник треба накручувати. Тож у Ратуші є відповідальна
за це людина, яка виконує цю механічну роботу. Тобто щоранку вона піднімається туди і підтягує три гирі та на-

кручує три барабани. Але це важливо
зробити до полудня. Щодо технічного обслуговування – нині цим займається син
покійного В’ячеслава Стасіна – Андрій.
За годинником він доглядає на голому
ентузіазмі, за покликанням серця…
Хоча годинник достатньо ізольований. Деякі вузли треба все частіше розбирати і прочищати від пилюки. Адже у
часи, коли встановлювався годинник, у
кращому разі проїжджала фіра. Тепер же
дуже багато транспорту й пилюка постійно
потрапляє у механізм.

– Багато хто помітив, що годинник
відхиляється на 1,5 – 2 хвилини…
– Тут пояснення досить просте: справа
в тім, що механізм, який є в середині, ми
можемо розібрати, прочисти, – говорить
Олександр Іванович. – А є ще зовнішній механізм – циферблат, на якому знаходяться
стрілки. І за ці 160 років спрацювалися
квадратні осі й стрілки, які важать досить
багато. А щоби відремонтувати ці стрілки
та вісі, треба наймати альпіністів, знімати
зовнішній механізм. Ремонт може зайняти
кілька тижнів, крім того, це не малі гроші.
Годинник розміщений у трьох
рівнях: у центрі – центральний
механізм, поверхом вище – дзвін,
а нижче – редуктор на чотири боки.
Вага кожної свинцевої гирьки – 50
кг. Маятник довжиною близько
2,5 м.

фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
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Чи знаєте
Ви, що...

Пригоди сучасного
Мюнхгаузена

...чоловічий
мозок більший за
жіночий, та в міру
старіння в чоловіків він зменшується швидше, ніж у
жінок.
...жіночий мозок здатний працювати при
вищій температурі, ніж чоловічий.
...чоловік думає про секс щогодини, якщо
не частіше, у той час як жінка думає про нього
всього лише один раз на день, а то й рідше.
...панянки використовують свій мозок
більшою мірою, коли думають, аніж чоловіки.
...чоловічий мозок містить приблизно в
6,5 разів більше сірої речовини, у той час як
у жіночому мозку в 10 разів більше білої. Тому
чоловіки так добре знаються на точних науках, а в жінок краще розвинені гуманітарні
та мовні навички.
...20-секундні міцні обійми викликають
у жінок викид в мозок окситоцину, який викликає прихильніше ставлення до того, хто
обіймає.
...чоловіки використовують 7000 слів у
день, а жінки – 20000.

У Чернівцях вийшла нова збірка
пригод Барона Мюнхгаузена. Написали її учні чернівецької школи №28.
Книга вийшла невеликим накладом,
проте сучасними пригодами відомого мандрівника вже зачитуються
школярі міста.
Написати пригоди Мюнхгаузена
у власній інтерпретації діти зголосилися самі. Їхній фантазії не було меж:
у розповідях п’ятикласників відомий герой літає на зірці, товаришує
з бджолами, їсть мандарини і навіть
спілкується з малесенькими гномиками – Нямчиками.
– Коли діти познайомилися на уроках світової літератури з книгою Еріха
Распе «Дивовижні пригоди Барона
Мюнхгаузена», у найдопитливіших із
них виникло бажання написати власні
пригоди барона Мюнхаузена, – каже

Їх написали та видали
чернівецькі хлопчики й
дівчатка

Наталія КАМСЬКА, бібліотекар
ЗОШ №28. – Сучасні діти володіють
комп’ютером, знають про космос, багато читають, та попри всі ці знання
вони залишаються дітьми – добрими,
щирими, веселими. Тому їхній Мюнхгаузен – сучасний, однак все такий же,
як у Распе, хвалькуватий і дотепний.
- Я написала пригоду про те, як
Мюнхгаузен випив багато газованої
води і завдяки цьому злетів аж до
зірок, а звідти на зірці полетів до
Парижу, – розповідає Діана Чукля,
учениця п’ятого класу. – Коли писала
свій варіант розповіді, хвилювалася,
що його не зрозуміють. Але мої однокласники так щиро сміялися, що я наважилася запропонувати свій твір до
збірки. Тепер пишаюся тим, що нашу
книгу читають учні всієї школи.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Бій годинника чути з
прилеглих вуличок

Кожні 15 хвилин можна почути
бій: один раз – на 15 хвилин, – два
рази – за 30, в три четверті – три рази
і в чотири четверті – чотири рази.
А потім важелі переключаються і
годинник відбиває кількість годин.
На Центральній площі бій майже
не чути. А наприклад, на вул. Кобилянської та вул. Емінеску – добре.
Як б’є годинник, чути навіть на вул.
Шептицього. А коли хороша погода
– аж на вул. Шевченка.
– Годинник працює вже 160
років. Чого ж він боїться?
– Годинник боїться дурних рук.
Ні помірна вологість, ні сухість йому
не страшні завдяки продуманій та

якісній роботі австрійських майстрів.
До того ж, механізми не можна ні чим
змащувати, адже шестерні будуть
замерзати в холодну пору.

Впав з Ратуші і
залишився живим

У 1848 році була посада – «сторож башти». Він сповіщав міських
жителів про пожежі. Бо усе місто, а
воно на той час було дерев’яне, розташовувалося внизу, біля Прута, а
Ратуша була останньою будівлею.
Тож з неї було все добре видно.
Ходять чутки, ніби сторож башти напився і випав з балкону ратуші. Але,
на щастя, було багато снігу, тож він
упав на м’яке і залишився живим…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сокирянського районного
управління юстиції (на період знаходження основного працівника
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 1 років або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають
брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття
на державну службу та проходження державної служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння
вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України „Про
засади запобігання і протидії корупції”;
копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 5509-61.

Уточнення

У №10 газети «Версії» у публікації «Ольга Забуянська про жінок,
чоловіків і жіноче свято» були надруковані вірші Ольги Забуянської,
зокрема, вірш «Про чоловіків або про ребра». Автор рядків написала,
«Нехай думає, бідака: котре це ребро від... шиї?». Я ж додала до цього
рядка слово «сра», оскільки так краще і зрозуміліше звучить. Приношу
свої вибачення пані Ользі.

Галина ЄРЕМІЦА
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«Яким я побачив Марс»…
Може саме так через десять років буде
називатися виставка художника Романа
ГУМАНЮКА

12 березня – рівно за місяць до першого польоту людини у космос –
Чернівецький обласний художній музей та Чернівецький музей авіації і
космонавтики запросили чернівчан і гостей міста на відкриття персональної
виставки «Подих космосу» художника з Киргизстану Романа Гуманюка у
художньому музеї.
які його утворюють. І ця рівновага космічних сил є
справжньою та переконливою. Сюжети – вигадані,
але почуття – реальні. В цьому і є сенс мистецтва.
Кількість модифікацій можливих світів, напевно, є
безмежною, але Роман Гуманюк не спрощує розуміння простору й часу. Кожна картина – це певний
кадр, фрагмент світу, що має свій власний час,
простір, спектр, гравітацію. «Народження Всесвіту», «Галактика», «Космос», «Інший світ» – це
і туманності, хмари, вогняні фонтани, рух земної
кори, резонансні хвилі, спалахи, плазмові потоки,
випромінювання, ущільнення, тиск…вибух… Хмара
стає зіркою…
Зараз є багато унікальних світлин, які зроблені
за допомогою телескопа Хаббла, де кожна світла

Цього року Україна відзначатиме 15-річчя польоту першого космонавта незалежної України.
І дуже зворушливим та несподіваним для присутніх на вернісажі стало те, що Роман Гуманюк
подарував портрет Леоніда Каденюка Чернівецькому художньому музею.
Шкода, що через погодні умови на відкриття виставки не приїхав Володимир Каденюк,
старший брат космонавта. Бо саме того дня у
Клішківцях дороги замело півметровим снігом.
Але, за словами Віталія Яценка, через два тижні
виставка «Подих космосу» буде експонуватися
у Києві. І на білій смужці фотографії Леоніда
Каденюка, яку подарували Роману Гуманюку,
Леонід Костянтинович поставить власноручно

Роман Гуманюк народився у Бішкеку (Киргизстан) 1985 року. Перша персональна
виставка відбулася в Киргизсько-російському слов’янському університеті, коли автору
було 7 років. Виставлявся і в музеї Миколи Реріха у Бішкеку.
2001 р. – перша персональна виставка у Киргизському Національному музеї образотворчих мистецтв. Участь у виставці майстрів Киргизстану у Франції.
2002 р. – виставка у Національному музеї Киргизстану.
2007 р. персональна виставка «Кольори часу» у Національному музеї Киргизстану.
Виставка «Космічний ноктюрн», яка проводилася за підтримки Посольства України в Киргизстані. Участь у VI міжнародній бієнале сучасного мистецтва Флоренція-2007 (Італія).

Подумки кожний з нас іноді відриває погляд
від Землі і переноситься у простір своїх фантастичних нескінчених світів. Це світ почуттів,
емоцій, пристрастей, сподівань, надій, сумнівів,
переконань… За теорію Ейнштейна можна переноситися з однієї точки космічного простору в
іншу зі швидкістю вище світлової, а ось відвідувачі виставки «Подих космосу» візуально також
досить швидко переносились у найрізноманітніші
світи галактик та зірок. А може і не оговорився
Віталій Яценко, завідувач Чернівецьким музеєм
авіації і космонавтики, коли побажав художнику
Роману Гуманюку наступну виставку зробити на
Марсі. Ймовірно, через 15-20 років це вже і не
буде сприйматися як фантастика.

Під час відкриття виставки

А якщо пригадати модель космічної інфляції,
де кожен пік – це черговий Великий Вибух, стає
зрозумілою й експозиція представленої виставки. Перший, нижній ряд картин виставки – це
гори, вершини, піки, скелі, гребені хребтів, вершини – округлі, плоскі або загострені в сутінках,
в засніженому полоні, в світлі повного Місяця, в
віддзеркаленні гірського озера… Небо профарбовує вершини різними кольорами, світлом зірок,
блиском сонця…

Версі ї
передплатний індекс:
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

«Місячні гори».
Роман Гуманюк.

У слов’ян небо ототожнювали з океаном, яким
мандрує Сонце. Напевно, і не випадково улюбленим художником Романа Гуманюка є живописецьмариніст Іван Айвазовський, вікна майстерні якого
не виходили на море. Так і в майстерні Романа вікна
не виходять на гори. Роман Гуманюк пише картини
своїх міркувань, світоуявлень, світорозуміння, в
основі яких три першостихії: повітря, вода, земля.
Художник невипадково зосереджується на ідеї
рівності в космосі, ідеї суверенності всіх стихій,

крапка є не просто якоюсь зіркою, а є галактикою.
Фізики використовують терміни «темна енергія»,
«темна матерія» або «невидима енергія». А на
картинах художника Гуманюка переважають
яскраві кольори. Не викликає сумніву і те, що
зірка художника в майбутньому не погасне. Бо
його зоряні системи художника ваблять не тільки
яскравістю, а й захоплюють красою первозданності та дивовижних відкриттів…
Також на виставці «Подих космосу» всі звернули увагу на портрет Леоніда Костянтиновича
Каденюка, льотчика-космонавта, Героя України.

автограф. А Людмила Компаневич, директор
Чернівецького міського клубу юних техніків
«Кварц», подарувала також художнику книгу
Л.К. Каденюка «Місія – космос».
…Улюблені письменники Романа Гуманюка– І.Ільф та Є. Петров. Тому, коли я пригадала
Шуру Балаганова з книги «Діти лейтенанта
Шмідта», який був впевнений, що земля пласка,
ми прийшли до висновку, що Шура Балаганов
просто не відвідав виставки «Подих космосу».
Михайло Булгаков також є улюбленим письменником Романа Гуманюка. І якщо сьогодні
говоримо про космос, то зразу пригадалися
слова письменника: «Ах, які зірки в Україні…».
Для Романа Гуманюка живопис – це не тільки його професія, а й натхнення, покликання,
сумління. Бо це – творчість. А отже – радість відкриття, пізнання, естетика почуттів та емоцій.
Теми картин і виставок Романа Гуманюка
різнопланові – «Кольори часу», «Космічний
ноктюрн», «Східна сага», «Моя Україна», «Флорентійська мозаїка»…
А насамкінець чернівчани побажали Роману Гуманюку через декілька років чергову
виставку назвати «Яким я побачив Марс». І
побажання польоту на Марс теж були доволі
серйозними.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії», фото автора
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