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Невідворотність

або Що пов’язує смертельні хвороби і
природні катастрофи
Нове у законодавстві

Процедура примусового виконання рішень судів змінюється.

14 стор.

Городницькийкалендар

Сонце, повітря й вода - найкращі друзі
фермера.

16 стор.

Кому належать АЗС?

На Буковині працюють п’ять операторів
автозаправних станцій.

За кількістю природніх катаклізмів
минулий рік побив усі рекорди: було
зафіксовано 950 стихійних лих. Та
нинішній 2011-ий, з огляду на те, що
вже відбулося в Японії, обіцяє бути
страшнішим.
Чому? І що хотіли сказати Майя,
коли завершили календар людства
2012 роком?

2-3 стор.

Сексуальнерабствопоруч:
придивіться до сусідів!

2 стор.
Впродовж 6 місяців 29-річна мешканка Житомира надавала
сексуальні послуги шістьом-сімом чоловікам щоденно. За
непослух рабиню били, клали руки на розпечену пательню
і навіть зламали перенісся накривкою від каструлі. Аби
жінка була покірною, її «накачували» алкоголем та тримали
замкненою від жовтня минулого року...
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Колонка
«РОтарі»: Щовівторка в
головного «Карінтії» о 19.00
про історію як місцевого, так і міжтам зустрічаються черніредактора вецькіСамеротарійці,
народного ротарійського руху,
які мають елеменЧому я заздрю
японцям....
Дика заява, чи не так? Може скластися
враження, що її автор розпрощався зі здоровим глуздом. Адже катастрофа в Японії
змусила здригнутися від жаху весь світ.
Та особисто мене здивували і до глибини
душі вразили японці, їхня поведінка під
час трагедії та наступна реакція на неї.
Моя повага до цієї державницької нації
зросла в рази.
Ви ж бачили у відеосюжетах, як вони
поводилися? Бачили їхні обличчя?! Навіть
у тих, хто перебував у центрі стихійного
лиха не було розгубленості й тваринного
жаху. Люди діяли чітко та виважено. А про
мародерство і згадки не було! Проведіть
паралель з трагедією на американському
континенті, коли тайфун з лагідним жіночим
ім’ям Катрін знищив півміста Сан-Франціско. Що там коїлося? Поліція була змушена
діяти як регулярна армія, захищаючи
потерпілих від своїх же співгромадян,
які раптом перетворилися на мародерів
і бандитів.
Японці зовсім інші. Безперечно, це
– унікальна нація! З унікальною культурою співжиття і багато в чому незрозумілим нам світосприйняттям. Зрештою, і
втрати, які вони понесли, є, вибачайте за
мовний каламбур, максимально мінімальними, як на ті умови. Бо в Україні подібна
трагедія призвела б до мільйонних жертв.
Натомість японці продемонстрували, що
вони гідні звання Людини. При втратах
у 40 млрд. доларів, їхній уряд виділяє на
покриття збитків 73! І, будьте певні, вони
не осядуть у кишенях чиновників, як це
було, приміром, під час ліквідації наслідків
повені у нас на Буковині. Подібне японцю
в голову прийти просто не може. Тоді як
у нас сільський голова оббирає своїх же
односельців, залишаючи допомогу, передбачену їм, собі та своїм родичам!
Так, я їм заздрю, цим японцям. Бо навіть катастрофа робить їх іще сильнішими і
благороднішими.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

тарну мету – змінити світ на краще.
А позавчора у місцевому прес-клубі
вони стали ініціаторами дискусії
«Чи можна зробити благодійництво
в Україні явищем системним, а не
стихійним».
Бо саме системною є їхня діяльність. Як розповів нинішній президент клубу Георгій ЗВІРІД,
після повені 2008 року ротарійці
надали потерпілим буковинцям допомогу на 300 тис. доларів у вигляді
тимчасового житла – шелтенбоксів
(утеплених наметів). Інкубатор для
новонароджених вартістю 25 тис.
доларів передали Вашковецькому
пологовому відділенню. Чимало
акцій допомоги тим, хто її потребує,
провели і за власний кошт.
Член клубу Ігор БАБЮК наголосив, що ротарійці не належать
ні до релігійного, ні до масонського
руху. Вони об’єднують багатих
людей і людей вільних професій
– художників, журналістів, підприємців тощо. Втім, як зауважила екс
елект-секретар Олена КУЦАК,
інколи їх ще називають Клубами
Служіння. Бо вони переймаються
долею тих місць, де мешкають.
Саме від Олени, яка розповіла

присутні дізналися, що на Буковині
ротарійці з’явилися 1928 року з
ініціативи, до речі, чернівецького
ювеліра.
– Головне для нас – прислужитися рідному місту і громаді,
– сказав Юрій ЧАЛАПЧІЙ, активіст-ротарієць. – І це попри те, що
ми всі дуже зайняті люди.
До 40-го року минулого століття місцем зустрічі ротарійців
був нинішній готель «Київ». Тоді
він називався Палас-готель. Загалом, серед ротарійців, рухові яких
уже понад 100 років, прийнято мати
певне публічне місце зустрічі, яке
не змінюється і куди може прийти
будь-хто охочий. Та зрозуміло, що
«Ротарі Клуб Чернівці», як будь-яка
інша громадська організація, має
свої правила вступу і членства.
В Україні мережа Rotary club
налічує майже 50 таких співтовариств, а у світі зареєстровано понад
1 млн.200 тис. членів у 32-х тисячах клубів. Ротарійцями, зокрема є
Ангела Меркель, Біл Гейтс, Леонід
Кравчук... Приєднуйтесь, компанія
непогана!

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версії»

Сексуальне рабство поруч:
придивіться до сусідів!
(Продовження. Початок на 1
стор.)
Двоє мешканців Молодії Глибоцького району «байками» про
хорошу та високооплачувану роботу заманили заробітчанку з Північної
України – офіціантку одного з кафе
Чернівців у село. Наївна жінка, в якої
вдома залишилися 6-річний син та
батьки, повірила розповідям про
гарний заробіток. Та не сподівалася,
що на неї чекає сексуальне рабство.
Вдома злочинці влаштували притон, де заробляли тілом обманутої.
Злочинці спритно переховували
рабиню, адже сусіди й гадки не мали,
що поруч живе жінка…
Рабиня через нестерпні моральні та фізичні тортури навіть
намагалася покінчити життя самогубством. Та кати врятували,
перев’язавши порізані вени.
За словами Олександра КУ-

ЧЕЙНИКА, заступника начальника боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми в
Чернівецькій області, вже раніше судимі за крадіжки 56-ти та
30-річний нелюди, познущавшись
над жінкою пів року, вирішили її
продати. Громадянка М. погодилась допомогти міліції і виступила
покупцем живого товару…
Кинувши на підлогу мікроавтобуса побиту, п’яну, очманілу
жінку злочинці привезли на місце
продажу. За товар правили 50 тис.
грн. Але, поторгувавшись, віддали
за 10 тис. грн. На цьому «бізнес»
катів закінчився – правоохоронці
затримали їх на гарячому.
Нині постраждалій надається
психологічно-соціальна допомога.
А злочинцям загрожує позбавлення
волі від 7 до 15 років.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Де щастя? На Заході...

За останній рік щасливих людей в Україні стало на 2% менше. Хоча
їх відсоток й досі доволі солідний, адже 63% українців вважать себе
щасливими. За даними Київського міжнародного інституту соціології
найбільше щасливих у восьми західних областях України. До того ж, чим
людина молодша – тим щасливіша! Отож, насолоджуйтеся життям, адже
Вам ще не … років

Чернівчан годують казна-чим. І найменших – теж!
100% дитячого харчування
знято з продажу в аптеках
Чернівців через фальсифікат.
Суміш мала поганий запах, а на
упаковках з брендами відомих
виробників не було зазначено
терміну придатності.
На прес-конференції Бориса БАГЛЕЯ,
начальника управління у справах захисту
прав споживачів в Чернівецькій області,
обговорювався стан якості продуктів харчування в торговельній мережі.

– Ми виявили майже 90% порушень у перевірених нами торік закладах, – наголосив Борис Михайлович. І виявили 2392 різних видів
порушень прав споживачів. Основні серед них
– невідповідність вимогам нормативних документів, відсутність супровідних документів та
достовірної інформації про товари. На деяких
товарах взагалі не було жодного маркування,
терміну придатності та дати виготовлення, не
вказувалося, хто виробник. Нині діє мораторій
на планові перевірки ринків, – продовжив п.
Баглей. –Тому ми не маємо можливості миттєво
реагувати на звернення і скарги споживачів. А
відсутність елементу несподіваності негативно впливає на ефективність контролю, адже
підприємці знають, коли буде перевірка, тож

і вживають відповідні заходи. Ми тим часом
змушені витримувати 10-денну процедуру.
1 хлібина повинна
важити близько 680 г.
– Один хитрий підприємець вирішив нажитися на неуважності людей. Тому й продавав
хліб зі штампом «ХКЧ» (натомість у Чернівецького хлібокомбінату – «ЧХК»), – каже
головний захисник прав споживачів. Нині
багато людей скаржиться на неякісний хліб.
Але поки ще жодного зразка нам не принесли.
Тож, можливо, саме хліб з позначкою «ХЧК»
замість «ЧХК» і був неякісним.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Невідворотністьабо Що пов’язує
Нікуди і ніколи не втекти від наслідків
своїх вчинків. Бо вони є тим, що називають долею, тобто космічним законом Карми (причинно-наслідкових зв’язків)

За кількістю природніх катаклізмів минулий рік
побив усі рекорди: було зафіксовано 950 стихійних
лих. Та нинішній 2011-ий, з огляду на те,що вже
відбулося в Японії,обіцяє бути страшнішим.
Чому? І що хотіли сказати Майя, коли завершили
календар людства 2012 роком?

Страховики терплять
збитки
Страхова компанія «Muenchener Ruekverichering AG» (Munish
RE) оприлюднила нещодавно дуже
тривожні дані про зростання збитків

страхових компаній від природних
катаклізмів. Тільки один приклад:
за два останні роки витрати страховиків зросли більше ніж удвічі. Якщо
2009-го вони виклали після 900
стихійних лих 15 млрд. доларів, то
вже торік сума відшкодувань після

950 природніх катаклізмів становила
37 млрд. доларів, тобто на 22 млрд.
доларів більше!
Munish RE назвала 5 найбільш
руйнівних катастроф минулого
року. Це, зокрема, землетруси на
Гаїті, в Чилі та Китаї, а також небувала засуха в Росії та повінь у
Пакистані. До речі, основну частину
стихійних бід становили шторми і
повені.
За звітом страхової компанії,
найбільш дорогим для страховиків
і найбільш небезпечним для життя
є американський континент. Там
сталося 365 природних катастроф.
Далі йде Азія з 310 катаклізмами.
Сумний рекорд поставила й Європа.
Досі у нас ще ніколи не реєструвалося 120 стихійних бід. 90 разів стихія
«гуляла» Африкою та 65 – районами
Австралії та Океанії.

Нові смертельні
недуги

Не забарилися і нові смертельні недуги. Серед них, найперше,
– СНІД, нові види холери, пташиний
грип і свинний H1N1 з його наступною мутацією (H3N2).
Для прикладу – ВІЛ-інфекція.
Кого найперше уразила вона? Гомосексуалістів і наркоманів – людей,
які ведуть аморальний спосіб життя.
(Звичайно, трапляються й випадкові
зараження, але вони швидше виняток). Так ось, цим людям катастрофічно бракує духовності. І за це вони
розплачуються здоров’ям і життям.
Але, на жаль, не тільки власним, бо
заражають партнерів і нащадків.
Скільки дітей уже прийшли у цей
світ з набутим в утробі матері вірусом
імунодефіциту людини! І тільки за 4

роки – від 1983 до 1988-го – з’явилося 4 види СНІДу. А 2006-го, згідно з
доповіддю ООН, на Землі вже було
майже 40 млн. хворих на СНІД, з
яких 3 млн. померли. Україна посідає
4-е місце в світі за розповсюдженням
ВІЛ: у нас від 1 до 2% населення
країни є носіями цієї чуми вже ХХ
століття, як назвали тоді СНІД.

2009-ий – H1N1,
2010-ий – АH3N2.
Що далі?
А тепер головний висновок. Ці
цифри свідчать про єдине – людство
деградує, бо втрачає духовність. І
свинний грип з його новою мутованою модифікацією цьому підтвердження.
…11 червня 2009 року Всесвітня
організація охорони здоров’я (ВООЗ)
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Чим живе
Протягом року харчі можуть
представницька влада подорожчати на 50%
На засіданнях постійних комісій
обласної ради

15 березня відбулися засідання низки постійних комісій обласної ради. Зокрема, депутатські комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики (голова – Матвій КУЦАК), з
правових питань, міжетнічних відносин, транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності (голова – Володимир
КУЛІШ), з питань охорони навколишнього середовища, природокористування та земельних відносин (голова – Василь ТКАЧУК),
з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики
(голова – Володимир ГРЕБЕНЩИКОВ) заслухали інформацію про
стан виконання обласного бюджету за 2010 рік.
Заступник начальника Головного фінансового управління
обласної державної адміністрації Юрій ЧОБАН також повідомив
депутатів про зміни, які планується внести до обласного бюджету
на 2011 рік на черговій сесії крайового парламенту. Депутати
обласної ради Тодор ГУЦУЛЯК, Валерій ПАЛІЙ, Ауріка БОЖЕСКУ
запропонували вдосконалити зміст довідкових матеріалів з питань
бюджету. Зокрема, йшлося про необхідність ретельного аналізу
причин невиконання низки регіональних програм та притягнення
винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Підтримав таку
позицію колег-депутатів голова постійної комісії обласної ради
з питань економіки, бюджету та інвестицій Михайло БЕРЕЗОВСЬКИЙ, який наголосив на необхідності повного, об’єктивного та
оперативного інформування депутатського корпусу крайового
парламенту про стан фінансування прийнятих обласною радою
регіональних програм.

Управління об’єктами комунальної
власності – під депутатський контроль
Низку питань управління об’єктами спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ та міст області розглянула
профільна постійна комісія Чернівецької обласної ради (голова
комісії - депутат Олександр СМОТР). З метою залучення додаткових коштів до обласного бюджету, комісія прийняла рішення
щодо доцільності оголошення конкурсу на оренду окремого
нерухомого майна. Члени постійної депутатської комісії запропонували обласній раді укласти контракти на новий термін з керівниками окремих обласних комунальних підприємств, а також
підтримали кандидатуру, запропоновану Головним управління
освіти і науки облдержадміністрації для призначення на посаду
директора обласного центру естетичного виховання «Юність
Буковини».
З метою оптимізації мережі інтернатних закладів області
депутатська комісія також погодила пропозицію зазначеного
управління щодо ліквідації Чудейської спецшколи-інтернату з
обов’язковим забезпеченням належних умов навчання та виховання учнів цієї школи та працевлаштування членів її педагогічного колективу. Ці та інші питання порядку денного, які знайшли підтримку з боку постійної комісії, буде внесено на розгляд
чергової сесії обласної ради.

Прес-служба Чернівецької обласної ради

На думку директора консалтингового агентства «ААА» Сергія НАЛИВКИ, основні харчі за
підсумками 2011 року можуть
подорожчати в Україні на 50%. За
словами експерта, серед факторів подорожчання – три складові:
зростання цін на паливо, нові
норми Податкового кодексу і
втручання держави в аграрний
ринок країни. Влада придушує
аграрний бізнес, у результаті чого
в Україні продукти дорожчатимуть
незалежно від світових тенденцій.
Як приклад він навів проект Закону 8053, згідно з яким створений
державний монополіст матиме
майже ексклюзивне право на експорт об’єктів державного цінового

регулювання.
– Законопроект повертає колгоспний лад, при якому головний
гравець на ринку – це державний
оператор-монополіст, якого обирають не зрозуміло за якими критеріями люди, близькі до влади,
– пояснив Сергій Наливка і додав,
що це повністю вб’є експорт, виробництво, і матиме катастрофічні
наслідки не тільки для інвестицій,
а й для продовольчої безпеки.
– Коли у нас тут «загнеться»
внутрішнє виробництво за корупційно-експортною схемою,
інвестиції підуть з виробничого
сектора. У підсумку, все подорожчає незалежно від того, які ціни в
світі, – зазначив експерт.
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Вчора комунальники відзначали
своє професійне свято

Чернівцям – безкоштовний
Інтернет!
Відтепер безкоштовний WiFi доступ до Інтернету
забезпечений на Театральній та Центральній площах
міста, а також у Мармуровій, Червоній та Блакитній
залах ЧНУ. Невдовзі доступ до Інтернету з’явиться на
Соборній та площі Філармонії.

Держзамовлення на «козирні»
спеціальності зменшили наполовину
На 42% зменшили цього року державне замовлення у
вищих навчальних закладах області. Зокрема, на педагогічні
спеціальності та в коледжі держзамовлення скорочене до
10%, а на окремі спеціальності вишів – на 50%.
– У Чернівецькому національному
університеті зменшене держзамовлення на
спеціальності економічного та юридичного
напрямків, – розповів на прес-конференції
начальник Головного управління
освіти облдержадміністрації Михайло БАУЕР. – Я їх називаю «козирними»
спеціальностями, з яких у нас перевипуск.
Бо в області 15 вишів готують економістів:
4,5 тис. випускників щороку, а потреби не
маємо практично жодної. 8 вишів готують
юристів (1,5 тис. випускників щороку).
Тому громадська експертна комісія ОДА
зараз робить усе, щоби зменшити ліцензовані обсяги прийому на ці спеціальності.
Уникаючи черг при вступі: Запроваджується електронний прийом заяв в
абітурієнтів – у єдиному освітньому вікні
учень має можливість подати документи
до всіх вищих навчальних закладів ІІІ- ІV

рівнів акредитації. Щоправда, лише на
денну форму навчання .
Паралельно проводитиметься і паперова реєстрація вступних документів.
Кількість охочих здавати тести
державною мовою зростає: А кількість
бажаючих складати тести недержавною
мовою зменшується. Торік 9,4% вступників в області виявили бажання складати
тести румунською мовою, цього ж року
– 5,4%.
– Це нас приємно тішить. Гадаю, через
рік-два потреба в перекладі тестів мовами
національних меншин зникне, – зазначив
Михайло Бауер.
Втрачаємо учнів: Через недостатню
кількість учнів плануємо закрити протягом року 5 навчальних закладів: по два
в Кіцманському та Хотинському районах,

школу-інтернат в с. Чудей Сторожинецького р-ну. Ще 11 закладів призупинять
діяльність.
– У нас іде спад чисельності дітей в закладах освіти. За три останні роки ми «втратили» 6 700 учнів. До речі, закрили лише три
малочисельні початкові школи, а це мало би
бути 30 шкіл! – зауважив Михайло Бауер.
Школи реорганізують в навчально-виховні комплекси. Зокрема, торік заплановано реорганізувати 42 навчальні заклади,
завершити будівництво трьох шкіл-довгобудів (у селі Кам’яна Сторожинецького району, в селі Молодія Глибоцького району та
школу в Лужанах Кіцманського району).
Школярі 5-8 класів складатимуть
письмові іспити: У кінці навчального
року вони проходитимуть письмове підсумкове тестування (контрольні роботи) з
чотирьох предметів, серед яких українська
та іноземна мови (англійська, французька
або німецька), математика (для 7-8 класів
– алгебра і геометрія), історія України, а
також російська мова для російськомовних
шкіл.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

смертельні хвороби і природні катастрофи
оголосила про першу грипозну пандемію за останні 40 років і одразу ж
присвоїла каліфорнійському (свинному) грипу 6-ий ступінь загрози із
шести. Його клінічні прояви подібні
до сезонного грипу та інших ГРЗ.
Окремі випадки цього грипу виявляли ще 2007 року. Але тоді він протікав у легкій формі, а вже з 2010 – з
важкою пневмонією і смертями.
Житель села Коболчин Сокирянського району помер від
грипу Н1N1.
Зачепив грип і вагітних.
Смертоносний вірус «скосив»
Івано-Франківщину – там на
50% перевищено епідпоріг.
На межі епідемії Київ – наразі
захворіли 25 тисяч киян. А на
Полтавщині 57% хворих на
грип – діти.

Здоровий дух –
здорове тіло
Як на мене, то цей грип викликають не віруси, не бактерії, не інфекції. Адже ніхто з близьких членів
сім’ї уражених чи медперсоналу, за
умови нібито високої контагіозності
цього грипу, не захворів на нього.
Та й особливість він мав – ураження
селезінки та правої легені. Крім
того, 2009-го ним ще не хворіли діти
до 14 років. А вже 2011-го на АH3N2
нездужають навіть немовлята і вражаються одразу дві легені.
Зрештою, дійшов висновку, що
хвороба викликається порушенням
руху енергетичних потоків у тілі
людини. Іншими словами, зміною
якості енергії. Тому й лікувати її
треба біоенергоінформаційним
методом на рівні енергії клітин.

Коли застосовував його, то хворий
одужував на 3-4-ий день.
Скажу більше, якість енергії
залежить від духовності людини,
тобто її здатності приймати і проводити через себе духовну енергію Простору чи, як ми говоримо,
енергію Бога. Її вільний прохід
забезпечує відкритість верхніх
духовних чакр. Якщо вони закриті,
тіло наповнюється важкою матеріальною енергією, що й викликає
захворювання.

силля, тероризму і безуму. Тільки
окремі особистості відчувають, що
світ рухається до самознищення.
Чи є сила, здатна це зупинити?
Адже сподіватися на державні закони марно. Писали їх люди, тому
там доволі шпаринок, щоби з допомогою грошей і влади ухилитися
від їхнього виконання. Та й для
повернення процесу на позитив потрібно, щоб ідея оволоділа великою
кількістю людей. А довкола стільки
спокус, що важко встояти.

Колапс свідомості

Енергетичний
стрибок

На жаль, ми живемо в епоху
матеріалізму. Сучасну людину хвилюють гроші, зовнішня краса, задоволення бажань, успіх і влада. Такі
цінності homo sapiens ведуть до
колапсу суспільної свідомості, коли
люди стають байдужими до зла, на-

...Ще 775 року священослужителі Майя передбачили все, що має
відбутися протягом 13-го Бактуна,
тобто від 1992 до 2012 років. Йдеться, зокрема, про енергетичний

перехід людства на новий рівень
– рівень духовності й добра, який
несе із собою епоха Водолія.
Як на мене, нам дуже пощастило, ми є свідками очищення і
духовного відродження Землі та
людства. Але не забуваймо про
відповідальність. Від кожного залежить, чи зможе він сприйняти
зміни у своїй свідомості, які несе
інформація Простору. Саме свідомості, бо вона керує розумом
людини.

Гавріїл ШУРПІН, народний цілитель,
майстер, член ученої ради
Української академії цілительства,
біоенергоінформтерапевт
Від редакції: Хтось із викладеним погодиться, хтось обуриться, а
більшість, можливо, просто замислиться. Цього ми і прагнули.
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Позбавлення ілюзій
97-й: Кафку в життя
Для того, щоби викликати трансцендентний жах буття,
є два вірних способи: почитати письменника Кафку або
буковинські газети та рішення депутатських рад. Причому,
очевидно, наші газети діють сильніше за Кафку.
97-й рік – час, коли стає зрозумілим, що переходу до
омріяної західної моделі капіталізму не буде, а Україні
судилося бути мутантом з капіталістичним хвостом і
«совковою» головою або, навпаки, тут вже хто як розуміє
символи. «Хомо совєтікус» вкрай погано піддається
капіталістичній дресурі, сумує, вередує, а подекуди
починає ходити на комуністичні збори, куди у радянські
часи його було батогом не загнати. Хтось розуміє, що
назад вороття нема, але і попереду жодної перспективи.
Перехід від соціалістичної правди до
правдикапіталістичної виявляє для деяких цікавий факт –
правди ані там, ані там немає. Реагують на це по-різному.

На Буковині багато
Лазаренків
«Була колись такаспільнота
шахраїв – тобто це були не шахраї, а
звичайні люди. Вони завжди тримались однеодного. Коли хто-небудь з
них накликав нещастя на будь-кого
іншого, хто не входив до спільноти,
спільнота розслідувала цей випадок,
давала оцінку. Але нічого поганого
при цьому не малося на увазі. Оцінка
давалася в тональності: «Як тебе
турбують такі речі? Але ж це само
собою зрозуміле, що ти так зробив.
Ти скоїв так, як і належало. Будь-яка
інша поведінка була б незрозумілою,
нелогічною».
Цей уривок з оповідання Кафки
– не про українські політичні партії,
але, мені так здається, про них.
Лазаренківська партія «Грома-

да» презентує себе в Чернівцях у
1997 році. Цікава партія – зазначають у буковинських ЗМІ. Влада її не
любить, а це для виборця вже плюс.
Їй навіть готові вибачити дніпропетровське походження, до «Громади»
йдуть колишні представники Руху та
інших «національних» політичних
сил. Міф про шляхетних олігархів,
які пам’ятають якого вони родуплемені, старанно розповсюджують
на шпальтах місцеві політаналітики,
змушуючи згадувати ленінський
вислів про «корисних ідіотів». «Ми
єдині, хто відкрито заявив про опозицію і критикує владу(...). Не далекі
від західно-українського електорату(...). Маємо добрі відносини з усіма
силами, що дбають про національне
відродження(...) Павло Лазаренко
хоче допомогти збудувати чернів-

Микола МОЗГОВИЙ був людиною веселої
вдачі. Тож, гадаємо, не образився б..

чанам водогін». Відчуйте бажання
віддати голос за Павла Івановича...
Мені «в лом» перераховувати
цікаві імена тих, хто створював поважну партію на Буковині. Хоча це
було б маленькою пригодою. А закінчує свій візит на Буковину Павло
Іванович символічними словами: «У
мене тут все вийде. На Буковині багато Лазаренків». Як кажуть, поцілив
у самісіньке око... Й ока не стало. Все
це, на диво, закінчується грандіозним і ганебним крахом. Тільки що
поважного політика відловлюють
із панамським паспортом, запроторюють до американської в’язниці.
Я зауважив, що такий розвиток подій є дивним. Справді, випадково
оголився внутрішній механізм однієї
з багатьох українських політичних
партій. Лазаренкові просто не поталанило, він був звичайним, таким
як усі. «На його місці міг би бути
кожен», – як любили казати у старих
фільмах. Дивним є те, що Лазаренко
інтерпретується як виняток.
Ширма з псевдоповажних людей,
псевдорозумних статей приховує
шахрайську сутність партійного
механізму. І люди, які беруть участь
у цьому, абсолютно не почуваються
шахраями. Правди немає, чому б
принаймні не влаштуватися потепліше? Будь-яка інша поведінка
була б нелогічною, як зауважив
Кафка в своїй розповіді про спільноту
шахраїв.

Мозговий вчить новій
правді
У 1997 році співавтором всеукраїнської сенсації стає буковинець
Микола Мозговий, інтерв’юз яким
вибухає в медійному просторі і підводить риску під історією радянської
журналістики. Або розпочинає еру
журналістики нерадянської. Дещо
розпарений Микола Петрович у лазні
з двома оголеними журналістками на
першій шпальті газети «Бульвар». У
підзаголовку він ділиться чи то подивом, чи то гордістю, що на нього «не
позарився жоден пєдріла». Все це
ознаки нового стилю. І сам Гордон
згадує це інтерв’ю, як злам.
Публіка шаленіє від обурення і
... розкуповує газети.
Не полінився уважно перечитати матеріал з Мозговим і, на диво,
він мені здався доволі конструктивним, навіть діловим у певному
сенсі. Епатажною була лише форма.
Мозговий матюкався, але його
судження логічні і влучні, він не говорив благоглупоту. До речі, коли б
він висловлювався делікатно, ніхто
б і не згадав цього інтерв’ю. Це був
кінець міфу про те, що читачу конче
потрібний зміст, міфу про мудрого
читача. Подальший розвиток преси довів, що зміст взагалі зайва
розкіш. Матюкатися і епатувати
почали ще краще, ніж Мозговий,
але логічністю вже не переймалися.
І це, власне, означало остаточну
перемогу злочинного демократичного режиму. Митці відтоді танцюють
під дудку «оборзєвшого» тупуватого
міщанина. Під ту ж дудку викидають
колінця політики. Хто ж іще кине
засмальцьованого карбованця чи
бюлетень? Єдність з народом підтверджується вже не пролетарським
походженням, а матюками. Публіка
не може зрозуміти автора геніальної
«Минає день, минає ніч...», але ро-

зуміє дядька з голими дівками, якого
«несе» від зайвої чарчини.

Зменшення
населення
Соціологічні дослідження 1997
року доводять, що зменшення українського населення стає постійною
тенденцією. Гордовита реклама:
«Нас 52 мільйони», яка мала б вселяти оптимізм, нині згадується покафкіанськи моторошно. Куди поділися нині ті сім мільйонів? Де вони?
Розсіяні по світах? За цвинтарною
огорожею? До того зниження населення спостерігалося хіба що під час
Голодомору тадругої світової війни.
Але поставити в один асоціативний
ряд тридцяті, сорокові і дев’яності
наважуються тільки маргінальні
критики незалежності. Хоча це було
б доречним якраз для будівничих
нової країни. Не насмілилися.

Реклама 97-го.
Морозиво з молока

Суперлюди
У 1997-мучернівчанин Сергій
Яненко на сороковому році життя
став чемпіоном і рекордсменом світу
з бігу на сто кілометрів. Це неймовірне досягнення пояснюють винятковою наполегливістю спортсмена.
Але, гадаю, психологічний фактор
зіграв вирішальну роль. Мотивація
стати кимось в Україні спонукає щонайменше до геніальності.Адже бути
ніким тут по-справжньому страшно.
Яненко, без перебільшення, скоїв
диво, адже крім усього страждав на
ваду серця, його спортивна кар’єра
за віком добігала кінця і цілком могла
закінчитися без гучних перемог.
Розповідь Яненка про те, як піт
виступає на п’ятдесятому кілометрі
бігу калюжами, як змінюється обмін
речовин та дихання на сімдесятому
кілометрі, вабить не спортивними
деталями, а своїми асоціаціямиз
повсякденним життям. Адже життя
українців у чомусь нагадувало цей
важкий, тривалий і лише іноді переможний біг. Це бажання довести
понад людські сили, відпрацювати,
викликає і жаль, і захоплення.
Факт того, що Яненко не міг під
час бігу пити жодної іншої води,
крім звичної «Валякузьминської»,
розчулював своїм дивним зв’язком з
рідною землею. Його пізніше відчує
не тільки великий спортсмен, але й
заробітчани, що вперто вкладатимуть гроші у Батьківщину. Звісно, на
Буковині багато «лазаренків», але і
Яненків немало. І це дещо вирівнює
ситуацію.

Кілери, як і посадовці
або Чисто чернівецьке «вбивство»

97-го в Чернівцях справжній дощ з
ознак нового часу. Але чимало з них із
знаком мінус. Наприклад, у місті знятий перший порнофільм. Зрозуміло,
перший режисер, він же виконавець
головної ролі, – затятий сім’янин.
Замовляти вбивство почали також
не тільки злочинні і політичні угрупування, але й звичайні обивателі. Це
закон еволюції. Те, що спочатку було
прерогативою «обраних», з часом стає
явищем звичайним. Але тут вийшов
прокол. Дружина, яка вирішила замовити свого чоловіка і не пошкодувала
аж тисячі доларів, напороласяна чисто
чернівецького кілера, який гроші
взяв, але тут же пішов до міліції. Треба
сказати, в моїй особистій пам’яті цей

Фантастичні ціни 97-го

Чернівці в екзилі,
все одно – Чернівці
випадок збігаєтьсяза часом з однією
розмовою у потязі. Їхав у купе з адвокатом, який мав справи в Одесі, Чернівцях і Львові. Так ось, він сказав, що
у Львові беруть і виконують. В Одесі
іноді і не беруть, а в Чернівцях беруть і
не виконують. Звісно, він мав на увазі
хабарі посадовцям для облаштування
усіляких фінансових справ. Люди різні, але, бач, принципи одні й ті ж. Хоча
у випадку кілерів –то слава Богу.

Вавилонська вежа
Читаючи чернівецькі газети
90-х я раптом зрозумів зміст біблійної
історії про Вавилонську вежу. В єдиному пориві, з довірою одне до одного
на початку дев’яностих люди почали
будувати державу. Але з часом вони
все більше віддалялися, все більше
сварилися, розмовляли іншими мовами (вочевидь, не стільки в прямому,
як у переносному сенсі). Прекрасна
метафора. Ніщо так не роз’єднує, як
єдина справа. Чим не сюжет для того ж
Кафки? Є в ньому й абсурд, і жах, і сміх.
Чути мотивчик пародії: «Ми рождєни,
1
чтоб Кафку сдєлать билью» .
Єдина надія, що на тлі абсурду
все ще розквітатимуть квіти сенсу, і
що «яненки» переможуть «лазаренків». Але гарантії ніхто не дасть. От у
майстрів з Вавилону вийшло зовсім
по-іншому.

Ведучий рубрики Сергій
ВОРОНЦОВ
1

Жартівливий вислів, переробка
з відомої радянської пісні нині вже
мало хто згадує.Очевидно тому,
що це завдання виконане і в Україні
діють ті дивні абсурдні схеми абсурдного існування, які так лякали
письменника.
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Метеорологи«діагностують»Землющодняіводночас
Озонові діри існували й до появи людства.
Однак землетруси від них не залежать
Глобальне потепління, озонові діри, землетруси
та урагани… Усе це ознаки наближення кінця світу,
про який подейкують останнім часом, чи нормальні
природні явища, що супроводжують Землю мільйони
років?
Утім, сподіваємося, що все ж таки кінця світу
не буде (ну, не може бути кінець світу саме
того року, коли в Україні нарешті має відбутися
Євро!!!), однак за більш фаховим коментарем ми
звернулися до В’ячеслава ЯВКІНА, доцента
кафедри гідроекології, водопостачання та
водовідведення географічного факультету ЧНУ.
За ініціативи Всесвітньої
метеорологічної організації
(ВМО), починаючи від 1950
року, 23 березня відзначають
Всесвітній день метеорології.
– Метеорологія – класична галузь науки, сформована на стику
географії й фізики атмосфери. Це
дуже цікава наука, що досліджує
різноманітні атмосферні явища,
вивчає поведінку повітряних мас,
температурні зміни, щільність повітря тощо.
Ви ніколи не задумувались, чому
в спокійну сонячну погоду ваше волосся починає розвивати раптовий
порив вітерцю? Для метеорологів
тут все досить просто: зустрічаються
два гази з різною щільністю. Один
іншого починає заповнювати, шукати рівновагу і ми це відчуваємо на
собі. Можна розглянути дане явище
й глибше: якщо між цими газами різкий контраст, виникає фронт – поділ
радикально відмінних мас – теплої
та дуже холодної.Ми це відчуваємо у
вигляді дощів через зміни погоди.
До Чернівців усі зміни часто надходять з північного заходу –через
Польщу, Німеччину, Піренеї, Альпи
та Карпати. І хоча до Карпат нам не
дуже далеко, у Чернівцях і на Говерлі

температура різниться приблизно в
12 градусів.

Діагноз... Землі
Щодня в один і той же час за
Гринвічем в усіх куточках планети
на метеостанціях одночасно роблять
виміри. Таким чином метеорологи
одночасно отримують миттєву картину температури, вологості повітря
всієї планети. Потрібно це задля
того, аби зрозуміти, як рухається
повітряна маса, яка збирається над
Атлантикою. І тоді можна прогнозувати погоду.
Повітря не може бути абсолютно сухим! Коли у ньому
30% вологи – це вже засуха.
Якщо така вологість тримається 5 днів – рослини не витримують і починають засихати.
– У Чернівцях знаходиться кілька
метеорологічних станцій, – розповідає В’ячеслав Григорович. – У кожної
з них різне завдання. Найбільш інформаційна, яка входить до світової
мережі метеостанцій, розташована
в Чернівецькому аеропорту. І це
зрозуміло, адже її спеціалісти обслуговують авіацію і мають зв’язок
з усім світом.

Метеостанція Чернівецького національного університету виступає
як самостійна навчально-дослідницька станція. Там вимірюють висоту хмар, швидкість вітру, радіоактивність, осад пилу тощо. Умова таких
вимірів – відкрита місцевість.
На Рощі перебуває аерологічна
станція. Впродовж 50 років там запускають гелеві кулі, до них чіпляють
коробку з автоматичними датчиками
температури, вологості, тиску. Таким
чином визначається стан атмосфери
на певних висотах
Центр з гідрометеорологіїузагальнює та аналізує інформацію
про метеорологію ґрунтів, повітря,
забруднення атмосфери, досліджує
режим річок Прут, Сірет тощо.

Чорне море
утворилося через
землетрус
– Днями відбувся потужний
землетрус в Японії.Землі набридли люди?
– Наша планета поділена на
платформи. У регіонах, які перебувають на цих платформах, ніколи
не буде землетрусу. Між платформами є м’які області, умовно кажучи,
щілини. І коли плити починають
рухатися, на їхньому стикові виникає
землетрус. Час землетрусу не можна
передбачити, але ми знаємо місця, де
може трясти. Наприклад, захід Анд,
вся Тихоокеанська смуга, Піренеї,
Альпи, Карпати, Середземномор’я,
Кавказ, всі вулкани Камчатки, Курильські острови, Японія, Філіппіни,
Індонезійські острови, прибережна
частина Австралії. Всі ці регіони
знаходяться на стику і тут будь-коли
можливий землетрус. Наприклад,
Чорне море в сучасній формі утворилося через землетрус усього 10
тис. років тому.
Землетруси – абсолютно природній процес. Адже платформи
рухалися завжди. Тобто, технології,

В. ЯВКІН: «Регіонам на стиках платформ
загрожують землетруси»
погана екологія на цей процес не
впливають.
– Зміна клімату і глобальне
потепління не за горами?
– Немає однозначної відповіді, чи
насправді відбувається, так зване,
глобальне потепління. 20 тис. років
тому Земля була тепліша на 3 градуси. Впродовж мільйонів років температура нашої планети коливається:
бували холодні часи, бували й теплі.
Це відбувається ніби за графіком із
різною тривалістю та амплітудою.
Але протягом 20-30 останніх років
льодовий покрив помітно зменшився, тож можна впевнено говорити про
підвищення температури. Але точно
ми не знаємо, чи це дійсно незворотні
зміни, чи лише чергові коливання
циклу..
– Нині багато розмов точиться довкола активності сонця та
озонових дір, які утворилися
через погану екологічну ситуацію...
– Чим більше чорних плямна
сонці – тим воно активніше. Вважається, що за час існування Землі (4,5
млрд. років) інтенсивність сонячного
світла збільшилась на 40%, проте
протягом цього часу саме нагрівання
регулювалося концентрацією СО2 в

повітрі, яка і провокувала теплі та
холодні періоди на планеті. До речі,
для Сонця один мільйон років, як для
нас мить…
А щодо озонових дір, то досліди
українських вчених в Антарктиді
з’ясували, що озонові діри вже існували мільйон років тому. Щоправда,
людство своїми шкідливими викидами значно збільшує їх розміри. Проте
їх розміри також мінливі.
– Чи готують у нас спеціалістів-метеорологів?
– Від 1 вересня цього року на
географічному факультеті буде
перший набір студентів на освітній
напрям «Гідрометеорологія». Ми
готуватимемо фахівців з метеорології
та гідрології. Ця спеціальність в ЧНУіснувала з 1946 року, але в кінці 80-х
років кафедру довелось закрити. Тут
готували фахівців загальносоюзного
призначення, а потім направляли до
Арктики, на Урал,в Атлантику, на
Далекий Схід.
Нині таких спеціалістів готують
тільки в Одесі та Києві. В західному
регіоні ми були єдиними. Тож нині
з нетерпінням очікуємо першого у
цьому столітті набору студентів на
нову-стару спеціальність.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Шість днів не дожив до Перемоги...

Хоча так чекав на її 60-річчя
Людина жива, доки її
пам’ятають.
...23 березня ветерану війни
Сергію Дорофійовичу ДАШКЕВИЧУ
виповнилося б 85. У цей день його
обов’язково згадають не тільки рідні
та близькі, а й численна армія учнів,
яких життя розкидало світами. Бо
всі вони – медики. Серед них – головний лікар Сторожинецької лікарні
Матвій Плегуца, нинішній директор
Вашковецького медучилища Микола
Сащук. І немає, мабуть, жодного
куточка в Україні, де б не працювали
вони. Чимало і за кордоном. Адже
Сергій Дорофійович був директором
Вашковецького медучилища протягом 40 років!

Його не стало на світанку 3 травня 2005 року. Смерть обірвала довгожданну надію Сергія Дорофійовича
зустріти 60-ту річницю Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Не витримало серце ветерана.
Далися взнаки і рани. Адже на фронт
– у саме пекло війни потрапив заледве як виповнилося 18. А важке
поранення дістав взимку 1945-го
під Бреслау – осколком у лівий кульшовий суглоб. Це і спричинило проблеми зі здоров’ям на все життя.
Можливо там, у військовому госпіталі
в нього і визріло непереборне бажання допомагати людям, лікувати
їх. Тож після війни став студентом
Чернівецького медінституту. А потім – лікарем, від Бога. Оперував,

керував лазаретом школи молодших
флотських спеціалістів, був начальником медичної служби, санітарним
лікарем, а в грудні 1957-го став
директором спочатку Сторожинецького, а згодом Вашковецького медичного училища. Цей запис став
останнім в його трудовій книжці.
Зате там з’явилося багато подяк і нагород. Заслужений вчитель
Української РСР, «Відмінник охорони
здоров’я»... Трудові звитяги стали
логічним продовженням бойових
нагород, серед яких – медаль «За
отвагу», орден «Отечественная
война» І ступеня тощо.
Важкі наслідки поранення далися взнаки у травні 1999 року. Тільки
ампутація лівої ноги рятує життя

Сергія Дорофійовича. Та підступна
хвороба через 4 роки забирає і праву ногу. Але неймовірна сила волі і
мужність ветерана, ніжний, чуйний
догляд дружини Світлани Леонідівни
і вірне плече, підставлене друзями та
рідними, не позбавили його радості
життя. Прикметно, що навіть у той
час він цікавився справами своїх
вихованців, давав багатьом слушні
поради та підтримував.
Як шкода, що по-справжньому
починаєш цінувати людину тоді,
коли її вже немає. Втім, залишається
спогад, світлі почуття і вдячність.
Не перебільшуватиму, коли скажу,
що ми, його учні, були водночас і
його дітьми. Бо він ніколи не був до
нас байдужим: давав пораду, побатьківськи вичитував за непослух,
уміло, без приниження, звертав
увагу на помилки і недоліки. Він був

Сергій Дорофійович
ДАШКЕВИЧ. Таким
його пам’ятаємо
Людиною, він був Совістю, він був
Авторитетом. Як шкода, що раніше
не сказали ми Сергію Дорофійовичу
«дякую» за все, що зробив для нас!

Валерій КРУШНІЦЬКИЙ, фельдшер,
випускник Вашковецького
медучилища 1988 року

понеділок
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,11.05,12.15,13.05,15.30,16.50,17.45,19.25,22.40 Погода.
09.45,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.10 Наша пiсня.
13.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 15 с.
15.00,18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Рiк роботи Уряду: поворот до нової
якостi життя. Пресс-конференцiя
М.Я. Азарова.
17.00 Т/с ”Атлантида”, 23 с.
17.55 Вiкно до Америки.
19.00 Небо починається на землi.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 15 с.
04.00 Х/ф ”За щучим велiнням”.
05.00 Т/с ”Зона”, 38 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 М/ф ”Зачарований хлопчик”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.35
”ТСН”.
07.25 М/ф.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Комедiя ”Племiннички в Єгиптi”.
11.30 ”Анатомiя слави”.
12.25 ”Велике перевтiлення”.
13.10 Бойовик ”Нестримнi”.
15.00 Мелодрама ”Ванечка”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
17.45,01.55 Мелодрама ”Випадковий
попутник”.
20.10 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
00.00 Трилер ”Злочини пристрастi”. (3).
05.25 Т/с ”Руда”.

Iнтер

05.00,14.35 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Експерти”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
13.55 ”Детективи”.
16.30 ”Чекай на мене”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”.
22.33 ”Команда мрiї”.
23.30 ”2 кiнських сили”.
00.00 Д/ф ”Бермудський трикутник. Лiгво
диявола”.
00.55 Х/ф ”Iноземець”.
02.40,03.55 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.30 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
04.45 М/ф.

ICTV

05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.25,01.55,03.30 Погода.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.15,01.50 Спорт.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,13.00 Т/с ”Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Х/ф ”Полiцейський з Беверлi
Хiллз 2”.
16.40 Х/ф ”З Парижа з любов`ю”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,00.55 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.35 Свобода слова.
02.00 Провокатор.
03.05 Факти.

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45
”Погода в Українi”.
09.25,00.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25,04.40 ”Територiя закону”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Народний контроль”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Рестораннi новини”.
03.30 ”Автопiлот новини”.

ТВА

07.00, 08.15, 09.55, 17.25, 21.05, 23.55
«Погода»

07.15 «Ранок надії»
07.45, 17.00 М/ф
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.35 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00 «Нова гостьова»
12.10, 19.30, 21.10, 00.00 «Панно Кохання»
14.30 «Фешинка»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.30, 03.45 «Теми дня»
20.55, 04.05 «Я маю право»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Глухар в кiно”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”.
13.00 ”Хай говорять. Нiхто не хотiв
вмирати”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
22.15 Х/ф ”Перший лицар”.
01.05 Х/ф ”Василiск: цар змiй”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 07.40 «Малятко»
07.20, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.50, 09.00, 13.10, 15.50, 19.20, 21.40,
00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05, 19.25 «Афіша»
09.10 «Біоритм»
09.55, 15.00, 18.25 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Біографії. М. Шумахер»
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
18.35, 21.45 «Три запитання мерові»
19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.20 Футбол. Чемпіонат України. Перша
ліга. «Буковина» Чернівці – «Нафтовик» Охтирка

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00 «Музичний експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Святині Буковини»
12.00 Т/с «Вибухова хвиля»
13.20 «Акценти»
14.00 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
15.05 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум. мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Енциклопедія дизайну»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
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21.15 Т/ф
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,15.05 ”Твою маму!”
06.55 М/ф.
07.05 ”Байдикiвка”.
07.35 ”Телепузики”.
08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.00,12.00,17.25 ”Єралаш”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,15.35 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.10 ”Щастя є”.
12.20 ”Звана вечеря”.
13.15 ”Давай одружимося”.
14.10,22.00 ”Теорiя зради”.
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 1 с.
18.35,20.30,00.05 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.10 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.00,06.00 Телемагазин.
01.30 ”До свiтанку”.

НТН

04.50 Х/ф ”Петля”.
05.15,19.00,21.30,00.30,03.00 ”Свiдок”.
05.35 ”Полiттерор”.
08.20 ”Правда життя”. Точка азарту.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.35 Т/с ”Марш Турецького 3”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф ”Вiйна”.
17.00 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
18.30,04.20 ”Агенти впливу”.
01.00 Х/ф ”Планета раптора”. (3).
02.30 ”Речовий доказ”.
03.20 ”Правда життя”.

СТБ

17.55,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,01.10 Новий погляд.
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.55 Х/ф ”Вперед!” (3).
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Костянтин Степанков. Спогад пiсля
життя.
04.25,04.55 Зона ночi.
04.30 Запорiзька Сiч. Витоки.
04.45 Джерела Батькiвщини.

К1

06.10 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
06.40,15.50 Т/с ”Зла наука”.
07.40 ”КВН”.
08.40,01.00 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
09.40,17.50,23.10 ”Галiлео”.
10.00 Т/с ”Брати-детективи”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
20.10 ”Солдати й офiцери”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Слiдами пращурiв”.
01.40 Т/с ”Мертва зона”.
02.10 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт

06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00 Гаджет шоу.
08.00,09.00 Смертельна зустрiч.
10.00,11.00 Тест на виживання.
12.00,13.00 Руйнiвники мiфiв.
14.15,15.15 Top Gear.
16.15,17.15 Повiтрянi бої.
18.15,19.15 Таємницi розвiдки.
20.15,21.15 Секретнi iсторiї.
22.15,23.00 Шукачi.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

Discovery

05.00 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Сiмейка Аддамсiв”.
06.15 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Лiтнi iгри”.
11.25 Т/с ”Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.

06.00 В свiтi машин: Тунелепрохiдники.
06.25 П`ята передача, ч. 5.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Арiзонськi
”кардинали”.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Шкiльнi
замки/Заморожена пiца/Пластиковi
шпали/Тканини.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 4.
08.40 Руйнiвники легенд: Слiпi кулi.
09.35,01.40,05.00 Головоломи, ч. 12.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Румунiя.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 1.
13.15 Автомайстернi: Могутня машина
Даллаглiо, ч. 2.
14.10 П`ята передача, ч. 6.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Знову
мiфи.
15.30 Брудна робiтка: Чистильник копит.
16.25 Американський порт: Вкрадена
вибухiвка.
17.20 Зухвалi проекти: Розумний тунель
в Малайзiї.
20.05,00.40 На гачку: Марлiн.
21.00 Екстремальна риболовля, ч. 10.
21.55 Лiто акулячих атак.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Тромбони/
Шлагбауми/Мiнеральна вода/Бейсбольнi бiти.
23.20,04.35 Як це працює, ч. 5.
03.40 Блискавичнi катастрофи, ч. 23.

ОВЕН
Вас очікує додаткове навантаження
на роботі. Наберіться терпіння і йдіть
до мети. Маєте сприятливий час для
нових починань. Ви скрізь – лідер.
Але в кінці тижня проявіть скромність
та відпочиньте від першості. Зустрічі
зведіть до мінімуму.

ТЕЛЕЦЬ
Початок тижня буде багатим на емоції.
Можна заводити корисні знайомства
та розширювати бізнес. Намагайтеся
не встрявати в конфлікти з колегами.
Не діліться своїми планами. В азартних
іграх та лотереї може пощастити. Сім’я
очікуватиме фінансової допомоги.

05.50 Д/ф.
06.15,01.35 ”Бiзнес +”.
06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.05 ”Танцi iз зiрками”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба
континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.10 ”Танцюють всi! 2”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Шлях до ”Сатурну”.

Новий канал

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантноїпосади:
державного виконавця відділу державної виконавчої служби Новоселицького районного управління юстиції;
державного виконавця Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міськогоуправління юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.
старшого державного виконавця Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міськогоуправління юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
▪ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленимизаконодавством обмеженнями щодо прийняття
на державну службу;
▪ заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6;
▪ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1тел. 55-09-61.
Начальник управлінняК.О. Кондрюк
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теле Версії
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Небо починається на землi.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.05,12.15,13.45,15.30,19.25,21.45 Погода.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Свiтло.
13.10 Темний силует.
13.20 Книга.ua.
13.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 16 с.
15.00,18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 36 с.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с ”Атлантида”, 24 с.
17.25 Т/с ”Право на захист”, 11 с.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.50 ”За гiдну працю в Українi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 16 с.
04.05 Т/с ”Право на захист”, 11 с.
04.55 Т/с ”Зона”, 39 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.30
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Iлюзiя грiха”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.40,05.20 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.35 ”Сусiдськi вiйни”.
15.20 Мелодрама ”Шалена баба”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Учитель-педофiл”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2)
22.30 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.55 Мелодрама ”Ванечка”.
03.50 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55,15.00 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Експерти”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
17.00 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 588 с.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”, 3 i 4 с.
22.33 ”Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф ”Моя країна. Тюремний експрес”.
00.05 Д/ф ”Останнiй дубль. Залишитися
живим”.
01.05 Х/ф ”Над законом”.
02.50 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.55 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.45 Д/с ”Походи в дикий свiт”.

ICTV

05.20,06.35,01.45,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.15,01.40 Спорт.
07.30,13.00 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.20,00.45 Надзвичайнi новини.
10.30,16.25 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Дiамантовi пси”. (2).
01.50 Т/с ”Загiн 4”.
03.15 Х/ф ”Набридло цiлувати жаб”.

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45
”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Не перший погляд”.
16.20 ”Мотор-ТБ”.
17.25,04.40 ”Народний контроль”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”На межi”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.

ТВА

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45 «Теми
дня»
06.25, 08.10, 20.55, 04.05 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.05, 23:55

понеділок
вівторок

22 березня
«Погода»
06.40, 17.00 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.40 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 21.10, 00.00 «Панно Кохання»
14.30 «Міні-Мікс»
15.25, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
16.05 «Диваки»
17.20 «Церква і світ»
02.30 «Диваки»

ТРК «Україна»

06.00,05.25 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Тваринний страх”.
15.40,03.15 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
23.50 Т/с ”Тюдори”, 9 с. (3).
01.00 Х/ф ”Перший лицар”.
04.40 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.10, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30,19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50,09.00, 13.10, 16.55, 19.20, 21.45,
00.25 «Погода»
08.00 «Три запитання мерові»
08.30 «Гама смаку»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біографії. М. Шумахер»
09.55, 15.00 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 Футбол. Чемпіонат України. Перша
ліга. «Буковина» Чернівці – «Нафтовик» Охтирка
17.10 «Своїми очима»
17.55 Д/ф
22.10 Футзал. Чемпіонат України. Перша
ліга. «Меркурій» Чернівці – «Львівхолод» Львів

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 20.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Європейським шляхом»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Світ слова» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Т/с «Вибухова хвиля»
13.20 «Формула успіху»
14.15 Т/ф
15.05 «А музика звучить…»
16.25 «Роздуми про сокровенне»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,15.05 ”Твою маму!”
06.55 М/ф.

07.05 ”Байдикiвка”.
07.35 ”Телепузики”.
08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.00,12.00,17.25 ”Єралаш”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,15.35 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,23.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.10 ”Щастя є”.
12.20 ”Звана вечеря”.
13.15 ”Давай одружимося”.
14.10,22.00 ”Теорiя зради”.
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”.
18.35,20.30,00.05 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.10 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.00,06.00 Телемагазин.
01.30 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
07.05 Х/ф ”Вiйна”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.30,05.20
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Оперативний псевдонiм 2”.
14.35,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф ”Вiйна”.
17.05 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
18.30 ”Речовий доказ”. Державний кордон.
02.40 ”Речовий доказ”.
03.55 ”Правда життя”.
04.25 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.

СТБ

06.05,01.35 ”Бiзнес +”.
06.10 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.35 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.35 Х/ф ”Час щастя”.
11.50 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.50 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Моя правда. Iлля Резник: бiла
ворона шоу-бiзнесу”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.15 ”Правила життя. Супермаркети:
територiя гiпнозу”.
20.20 ”Наукове середовище. Проект
Пiгулка вiд старостi”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”.
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Кiнець ”Сатурну”.
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05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Остiн Пауерс у фiльмi ”Золотий орган”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.40,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.

Танюшу ЧОРНУ
з Днем народження
вітає подруга:

БЛИЗНЮКИ
Остерігайтесь ризику. Він може
призвести до негативних наслідків.
Не бійтеся з’ясувати стосунки, розставте усі крапки над «і». Колеги допоможуть Вам у потрібний момент.
Але нікому не довіряйте документи
та з обережністю витрачайте кошти.
Вихідні проведіть з сім’єю.

Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів надії.
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману.

РАК
Вам доведеться поборотися за щастя.
Можна укладати угоди, добре вивчивши фінансову сторону проектів.
Не перекладайте свої зобов’язання
на інших. Не забудьте й про родину:
відвідайте родичів, батьків. Не перевтомлюйтесь. Перш ніж робити висновки, подумайте про наслідки.
УСІ
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21.40 Хочеш? Спiвай!
22.40 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Х/ф ”Iсторiя про нас”. (2).
02.30,04.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля
життя.
03.30,05.00 Зона ночi.
03.35 Братiя i дружина.
03.50 У литовський час.
04.05 Дике поле.
04.20 Там на горi сiч йде.
04.35 Хто вони - дiти iндиго?

К1

07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.40,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.40,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.20,00.50 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.20,17.50,23.10 ”Галiлео”.
11.00,20.10 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”AutoEVO”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”.
02.10 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт

06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00 Гаджет шоу.
08.00,09.00 Смертельна зустрiч.
10.00,11.00 Тест на виживання.
12.00,13.00 Руйнiвники мiфiв.
14.15,15.15 Top Gear.
16.15,17.15 Повiтрянi бої.
18.15,19.15 Таємницi розвiдки.
20.15,21.15 Секретнi iсторiї.
22.15,23.00 Шукачi.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Крани.
06.25 П`ята передача, ч. 6.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Розумний
тунель в Малайзiї.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Тромбони/
Шлагбауми/Мiнеральна вода/Бейсбольнi бiти.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 5.
08.40 Руйнiвники легенд: Знову мiфи.
09.35,01.40,05.00 Головоломи, ч. 13.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Туреччина.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Gander Mountain,
ч. 2.
13.15 Автомайстернi: Машина Jet 1
Джулса Холланда, ч. 1.
14.10 П`ята передача, ч. 7.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Манiпуляцiя свiдомiстю.
15.30 Брудна робiтка: Стригальщик
альпак.
16.25 Американський порт: Бомба.
17.20 Зухвалi проекти: Нафта i лiд
Сахалiну.
20.05,00.40 Брати по зброї, ч. 11.
21.00 Рукотворнi чудеса: Китай: Пекiнський аеропорт.
21.55 Заводськi буднi: Вибухiвка.
22.25 Заводськi буднi: Вугiлля.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Четвертаки/
Акварiуми/Вапняк/Крем-пудра.
23.20,04.35 Як це працює, ч. 6.
03.40 Блискавичнi катастрофи, ч. 24.

Ірину Володимирівну
КІБІЧ
з Днем народження
вітають рідні і друзі:
Бажаємо пісень, що лиш
весна співає,
І музики, що награють
ліси.
І квітів тих, що раз лиш
розквітають,
І повні пригорщі любові та краси!
Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Поріг оминають незгоди й біда,
Хай весну приносять лебедині крила,
А Матір Божа дасть здоров’я й сили!

середа
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,11.05,12.15,15.00,18.05,19.25,22.35
Погода.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25 Т/с ”Вiчний поклик”, 17 с.
14.30,18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.05 Парламентськi слухання у Верховнiй Радi України.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 17 с.
03.50 Х/ф ”Запорожець за Дунаєм”.
05.00 Т/с ”Зона”, 40 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.35,01.30
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Вийти замiж за
негiдника”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.20 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.45,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.15 Мелодрама ”Ваша зупинка, мадам”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Син-гвалтiвник”.
20.10 ”Шоу на два мiльйони”.
21.05,21.45,22.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
00.00 Мелодрама ”Шалена баба”.
03.45 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55,15.00 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.

теле Версії

23 березня

09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Експерти”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
17.00 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”
22.33 ”Розбiр польотiв”.
23.25 ”Побачення в темнотi”.
00.25 Д/ф ”Зорянi захоплення. Чоловiчi
задоволення”.
01.20 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
01.25 Х/ф ”Смертi всупереч”.
03.05 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.55 Д/с ”Походи в дикий свiт”.

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,02.05,03.25 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.15,02.00 Спорт.
07.30,13.00 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.20,01.05 Надзвичайнi новини.
10.30,16.25 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00,20.10 Т/с ”Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф ”Блекджек”. (2).
02.10 Т/с ”Загiн 4”.
03.30 Х/ф ”Дiамантовi пси”. (2).

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45
”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у прямому
ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Рестораннi новини”.

ТВА

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45 «Теми
дня»
06.25, 08.10, 20.55, 04.05 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.00, 23.55
«Погода»
06.40, 16.40 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
12.00, 19.30, 21.05, 00.00 «Панно Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»

15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
15.45, 04.15 «Один на один із Миколою
Вереснем»
17.20 «Церква і світ»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Як це по-фiнськи?”
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Тюдори”. (3).
01.00 Х/ф ”Список контактiв”. (3).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50,08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.30 «Малятко»
08.55 Д/ф
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 Футзал. Чемпіонат України. Перша
ліга. «Меркурій» Чернівці – «Львівхолод» Львів
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Дивовижний світ військових
машин»
17.55 Д/ф «Справжня планета Земля»
19.25 «Афіша»
22.00 «Веселі буковинці»
22.20 Баскетбол. Чемпіонат України.
Вища ліга. «Стріба» Чернівці – «Коксохім-Сталь» Алчевськ

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Старти надій»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
11.00 «Милосердя»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Т/с «Вибухова хвиля»
13.20 «У нас на Буковині» (рум. мов.)
14.00 «Реалії»
15.05 «А музика звучить…»
16.20 «Невигадані історії»
17.55 «Експромт»
18.30 «Буковинська родина»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,15.05 ”Твою маму!”
06.55 М/ф.
07.05 ”Байдикiвка”.
07.35 ”Телепузики”.
08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.00,12.00,17.25 ”Єралаш”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,15.35 Т/с ”Хто у домi господар”.

11.00 ”Щоденник Ukrainian Fashion
Week”.
11.10 ”Щастя є”.
12.20 ”Звана вечеря”.
13.15 ”Давай одружимося”.
14.10,22.00 ”Теорiя зради”.
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 3 с.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
07.05 Х/ф ”Вiйна”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.00,05.20
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Оперативний псевдонiм 2”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.40 Х/ф ”Вiйна”.
17.00 Х/ф ”Вигiдний контракт”
18.30 ”Правда життя”. Фетиши й фетишисти.
02.40 ”Речовий доказ”.
03.25 ”Правда життя”.
04.25 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.

СТБ

06.00,01.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.30 Х/ф ”Єрмак”.
11.50 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.50 ”Битва екстрасенсiв”.
13.50 ”Правила життя. Супермаркети:
територiя гiпнозу”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Невiдомi дiти вiдомих батькiв”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Загнати артиста”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.05 ”Росiйськi сенсацiї. Примадонна.
Битва за щастя”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Бiй пiсля перемоги”.

Новий канал

05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50,06.55 Kids` Time.
05.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.55 Погода.
09.10 Х/ф ”Самогубство в коледжi”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.40,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.50 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.40 Зроби менi смiшно.
22.35 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.35 Т/с ”Грань”. (2).
01.00 Служба розшуку дiтей.
01.05 Х/ф ”Чоловiки i дружини”.
02.45 Зона ночi. Культура.
02.50 Kairos.
03.40,05.00 Зона ночi.
03.45 Козацький флот.

8
04.00 Козацтво: руїна.
04.15 Богдан Хмельницький.

К1

07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.40,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.40,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.20,01.00 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.20,17.50,23.10 ”Галiлео”.
11.00,20.10 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Тиждень моди”.
01.40 Т/с ”Мертва зона”.
02.20 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт

06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00 Гаджет шоу.
08.00,09.00 Смертельна зустрiч.
10.00,11.00 Тест на виживання.
12.00,13.00 Руйнiвники мiфiв.
14.15,15.15 Top Gear.
16.15,17.15 Повiтрянi бої.
18.15,19.15 Таємницi розвiдки.
20.15,21.15 Секретнi iсторiї.
22.15,23.00 Шукачi.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Амфiбiї.
06.25 П`ята передача, ч. 7.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Нафта i лiд
Сахалiну.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Четвертаки/
Акварiуми/Вапняк/Крем-пудра.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 6.
08.40 Руйнiвники легенд: Манiпуляцiя
свiдомiстю.
09.35,01.40,05.00 Головоломи, ч. 1.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Белiз.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Craftsman/Мiцний
горiшок, ч. 1.
13.15 Автомайстернi: Машина Jet 1
Джулса Холланда, ч. 2.
14.10 П`ята передача, ч. 8.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Вибухаючi
брюки.
15.30 Брудна робiтка: Наставник мавп.
16.25 Американський порт: У гаванi
час пiк.
17.20 Зухвалi проекти: Авiаносець
”Буш”.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Чому ми ганяємося за ураганами.
21.00 Вижити удвох: Корабельна аварiя.
21.55 Лiсоповал на болотах: Назад в
болота.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Олiвцi/Гiгантськi болти/Маринованi огiрочки/Повiтрянi кулi.
23.20,04.35 Як це працює, ч. 7.
03.40 Блискавичнi катастрофи, ч. 25.

АФІША

КІНОПАЛАЦ «Чернівці»
«Ранго»: 11.40, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20. «Мами застрягли на Марсі»: 10.00, 13.30.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Скажені перегони 3D»: 12.00; «Службовий роман.
Наш час»: 14.00, 15.40, 17.30, 19.20, 21.10.
Малий зал. «Ведмідь Йогі»: 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 21.00; «Неадекватні люди»: 19.00, 21.00.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
19 березня, 18.30: концерт органної музики (виконавець – Ольга Дмитренко, м. Київ)
ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
19 березня, 18.30: «Солодка Даруся».
20 та 23 березня о 12.00: «Як Настуня ледь не стала Марою».
20 березня о 18.30 та 24 березня о 16.00: «Туга за майбутнім».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
20 березня, 12.00: «Крила Дюймовочки».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Без слів». Виставка аматорського фотоклубу «Позитив» (відкриття 17 березня о 15.00).
УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

ЛЕВ
Настає момент для сміливих рішень, адже Ви вже готові до них.
Попереду – підвищення чи зміна
роботи. Виправдаються фінансові
ризики. Наприкінці тижня стережіться конфліктів з начальством.
Харчуйтеся правильно – існує
небезпека отруєння.

ЧЕР Н ІВЕЦЬК О Ї

О БЛ А СТІ

ДІВА
Не відмовляйтеся від вигідних
пропозицій. У середині тижня
налагодите контакти з партнерами. Можливо, укладете давно
омріяну угоду. Для досягнення
наміченого доведеться добре
попотіти. В кінці тижня займіться
домашніми справами.

9

теле Версії
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,19.00 Про головне.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.05,12.15,15.30,19.25,22.40 Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Театральнi сезони.
13.40 Т/с ”Вiчний поклик”, 18 с.
15.00,18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 37 с.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с ”Атлантида”, 25 с.
17.25 Т/с ”Право на захист”, 12 с.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 18 с.
04.10 Т/с ”Право на захист”, 12 с.
05.00 Т/с ”Зона”, 41 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.20,01.25
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Дiти-злодiї”.
12.50 Т/с ”Маргоша 4”.
13.50,05.10 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.45 ”Розкiшне життя”.
15.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.55 ”Шоу на два мiльйони”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Мати не знає:
син-злочинець? Вiд кого вагiтна
дочка?”
20.00 ”Суперняня”.
20.50,21.30,21.55 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.20 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.45 Мелодрама ”Ваша зупинка, мадам”.
03.40 Т/с ”Руда”.

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
10.05 Т/с ”Експерти”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
17.00 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”.
22.33 ”Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф ”Винокур i Лещенко. Iсторiя
однiєї дружби”.
00.35 Х/ф ”В iм`я справедливостi”.
02.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.20,04.00 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.10 Д/с ”Походи в дикий свiт”.

ICTV

05.20,06.35,01.50,03.15 Погода.
05.25,02.50 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.15,01.40 Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.20,00.50 Надзвичайнi новини.
10.30,16.25 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с ”Хiромант 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с ”Бригада”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Механiк”. (2).
01.55 Т/с ”Загiн 4”.
03.20 Х/ф ”Блекджек”. (2).

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,04.40 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.25,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.30,00.40 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Хронiка дня”.

ТВА

04.55,15.00 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв
9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.

06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45 «Теми
дня»
06.25, 08.10, 20.55, 04.10 «Я маю право»
06.30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.00, 23.55,
04.20 «Погода»
06.40, 16.40 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»

ТЕРЕЗИ
Події розвиватимуться не так,
як Ви планували. Можливі конфлікти на роботі. Не нав’язуйте
іншим свою думку. Ризикуєте
постраждати через власну впертість. Нові знайомства виявляться
корисними. Очікуйте приємних
новин.

Настав час випробування на міцність.
Справи посуватимуться повільніше,
ніж ви розраховували. Проявіть ініціативу, візьміть на себе відповідальність.
Готуйтесь до навантажень на роботі,
родичі вимагатимуть уваги та вирішення проблем. У кінці тижня відчуєте
фінансову скруту.

Iнтер

четвер

24 березня
12.00, 19.30, 21.05, 00.00 «Панно Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен
Д. Кіт»
15.45 «Радіус»
16.15 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»
17.20 «Церква і світ»
04.25 «Радіус»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Осине кубло”.
15.40,02.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Тюдори 2”(3).
01.00 Х/ф ”Попутник 2: Я чекав тебе”.
(3).
03.05 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.30 «Малятко»
08.55 Д/ф
09.50,15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від М2»
13.15 Баскетбол. Чемпіонат України.
Вища ліга. «Стріба» Чернівці – «Коксохім-Сталь» Алчевськ
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Дивовижний світ військових
машин»
17.00 «Дивовижний світ авіації»
17.55 Д/ф «Бактеріленд»
19.25 «Афіша»
22.10 Баскетбол. Чемпіонат України.
Вища ліга. «Стріба» Чернівці – «Коксохім-Сталь» Алчевськ

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50 «Погода»
10.25 «Між минулим та майбутнім» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Зав’язь»
12.00 Т/с «Вибухова хвиля»
13.20 «Милосердя»
14.15 Т/ф
15.15 «А музика звучить…»
16.25 «Будьте здорові»
17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Старти надій»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,15.05 ”Твою маму!”
06.55 М/ф.

07.05 ”Байдикiвка”.
07.35 ”Телепузики”.
08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.00 ”Модний вирок”.
09.50,15.35 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.10 ”Щастя є”.
12.00,17.25 ”Єралаш”.
12.20 ”Звана вечеря”.
13.15 ”Давай одружимося”.
14.10,22.00 ”Теорiя зради”.
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.

НТН

06.00,17.05 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
07.05 Х/ф ”Вiйна”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.20,05.15
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Оперативний псевдонiм 2”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.45 Х/ф ”Вiйна”, 6 с.
18.30 ”Легенди карного розшуку”. Країна
Валiзаiя.
02.35 ”Речовий доказ”.
03.45 ”Правда життя”.
04.15 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Полiттерор”.

СТБ

06.10,02.00 ”Бiзнес +”.
06.15 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.40 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.40 Х/ф ”Єрмак”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Зоряне життя. Невiдомi дiти вiдомих батькiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Iгор Петренко. Життя
пiсля смертi”.
20.10,22.30 ”Холостяк”.
23.00 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
23.55 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.00 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.50 ”Вiкна-спорт”.
02.05 Х/ф ”Бiй пiсля перемоги”.

Новий канал

05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Громобой”.
11.15 Т/с ”Курсанти”.
13.35,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.35 Мрiї збуваються.
22.40 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Первiсток”. (3).

СКОРПІОН

УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

ЧЕР Н ІВЕЦЬК О Ї

О БЛ А СТІ

02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Чорний колiр порятунку.
03.10 Країна людей.
03.35,04.55 Зона ночi.
03.40 Зоряна година козацтва.
03.55 З полону на волю.
04.10 Богдан Хмельницький.

К1

07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.40,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.40,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.20,01.00 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.20,17.50,23.10 ”Галiлео”.
11.00,20.10 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Мокрий зорепад”.
01.40 Т/с ”Мертва зона”.
02.20 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт

06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00 Гаджет шоу.
08.00,09.00 Смертельна зустрiч.
10.00,11.00 Тест на виживання.
12.00,13.00 Руйнiвники мiфiв.
14.15,15.15 Top Gear.
16.15,17.15 Повiтрянi бої.
18.15,19.15 Таємницi розвiдки.
20.15,21.15 Секретнi iсторiї.
22.15,23.00 Шукачi.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний
конкурс: Пожежнi машини.
06.25 П`ята передача, ч. 8.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Авiаносець
”Буш”.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Олiвцi/Гiгантськi болти/Маринованi огiрочки/Повiтрянi кулi.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 7.
08.40 Руйнiвники легенд: Вибухаючi
брюки.
09.35,01.40,05.00 Головоломи, ч. 2.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Домiнiканська республiка.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Craftsman/Мiцний
горiшок, ч. 2.
13.15 Автомайстернi: Машина Volcano
Джоннi Вегаса, ч. 1.
14.10 П`ята передача, ч. 9.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Парова
гармата.
15.30 Брудна робiтка: Оброблення
тварин.
16.25 Американський порт: Чорний
ринок.
17.20 Зухвалi проекти: Врятувати новий
Орлеан.
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi, ч. 2.
21.00 Що перемогли смерть: Холодний,
як крижинка.
21.55 Шибайголови: Снiжна людина.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Ватнi тампони/Бiльярднi автомати/Плитка/Тiсто
для хлiба.
23.20,04.35 Як це працює, ч. 8.
03.40 Блискавичнi катастрофи, ч. 26.

п’ятниця
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Про головне.
09.50,11.05,12.15,13.00,15.30 Погода.
10.05 ”Тобi єдинiй...” Концертна програма.
11.10 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 ”Надвечiр`я”.
13.05 Шеф-кухар. Снiданок.
13.15 Околиця.
13.40 Т/с ”Вiчний поклик”, 19 с.
15.00,18.20 Новини (iз сурдоперекладом).
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 38 с.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с ”Антлантида” 26 с.
17.30 Контрольна робота.
18.00 After Live (За лаштунками ШустерLive).
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.45 Шоу Бiз.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 ”Питання” з Оленою Березовською.
01.35 Шустер-Live.
02.40 Хiт-парад ”Нацiональна двадцятка”.
03.40 Т/с ”Вiчний поклик”, 19 с.
05.00 Т/с ”Зона”, 42 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.50 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30 ”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Заповiт”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.40 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.40 ”Грошi”.
15.35 ”Без мандата, без гламуру”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Дружина бореться за свободу чоловiка”.
20.00 ”Iсторiя катастроф. Сакура у
диму”.
20.50 Бойовик ”Центурiон”. (2).
22.40 Бойовик ”Чорна смерть”. (2).
00.25 Трилер ”Роздратований”. (2).
04.10 Т/с ”Руда”.

Iнтер

05.00,10.05 Т/с ”Експерти”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З новим
ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
12.15,18.10 Т/с ”Катерина”.
20.00 ”Подробицi”.
20.35 ”Вечiрнiй квартал”.
22.33 ”Велика полiтика з Євгенiєм Кисельовим”.
01.05 Х/ф ”Крiзнi поранення”.
02.50,04.30 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.45 Д/с ”Походи в дикий свiт”.

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,01.55,03.35 Погода.
05.25,01.30 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.30,12.55,19.10 Спорт.
07.30,13.00 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35 Надзвичайнi новини.
09.55,16.25 Т/с ”Опера. Хронiки убивчого
вiддiлу”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.00 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Дочка якудзи”.
21.05 Х/ф ”Iкар”. (2).
22.55 Х/ф ”Iмiтатор”. (2).
02.00 Х/ф ”Механiк”. (2).
03.40 Т/с ”Мене звуть Ерл 4”.

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,23.45 ”Погода на
курортах”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.10,12.20,14.10,16.10,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому
ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
18.15 ”Вiкно у Європу”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.45 ”Досягти мети”.
04.40 ”Хронiка дня”.

ТВА

06.00, 07.45 «Теми дня»
06.25, 08.10, 21.15 «Я маю право»
06. 30, 08.15, 09.55, 17.25, 21.20, 00.10
«Погода»
06.35 М/ф
07.15 «Ранок надії»
08.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.15, 16.45 Т/с «Чи боїшся ти темряви?»

12.00, 19.30, 22.00, 01.45 «Панно Кохання»
14.30 «Диваки»
15.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д.
Кіт»
15.45 Д/ф «Маленька Буковина під іспанським небом»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.25, 05.40 «Теми тижня»
21.30 «Один на один із Миколою Вереснем»
00.15, 04.15 Х/ф «Без терміну давності»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Без обличчя”.
15.40,02.10 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
00.10 Х/ф ”Бiле полотно”.
02.40 Т/с ”Безмовний свiдок”.
04.30 ”Хай говорять”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 16.15 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.30, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20, 21.55,
00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55 Д/ф
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30«Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
16.35 Баскетбол. Чемпіонат України.
Вища ліга. «Стріба» Чернівці – «Коксохім-Сталь» Алчевськ
18.10 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Панкратіон. Чемпіонат України

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний
експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30 «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55 «Погода»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
12.00 Т/с «Вибухова хвиля»
13.20 «Експромт»
14.00 «Жіночі долі» (рум. мов.)
15.05 «А музика звучить…»
16.25 «Палітра»
17.30 «Світ книги»
17.45 «Святині Буковини»
18.05 «Ради і громада»
19.30 «Моє рідне село»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»
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25 березня

ТЕТ

06.30,15.05 ”Твою маму!”
06.55 М/ф.
07.05 ”Байдикiвка”.
07.35 ”Телепузики”.
08.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.00 ”Модний вирок”.
09.50,15.35 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.10 ”Щастя є”.
12.00,17.25 ”Єралаш”.
12.20 ”Звана вечеря”.
13.15 ”Давай одружимося”.
14.10,22.00 ”Теорiя зради”.
16.30 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки” 5 с.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
07.05 Х/ф ”Вiйна”, 6 с.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.30,05.20
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Оперативний псевдонiм 2”.
14.30,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.30 Х/ф ”Син за батька”.
17.00 Х/ф ”Один iз нас”.
02.40 ”Речовий доказ”.
03.50 ”Правда життя”.
04.50 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.

СТБ

06.15,02.20 ”Бiзнес +”.
06.20 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.45 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.45 Х/ф ”Перше правило королеви”.
13.30 Х/ф ”Сьоме небо”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 Х/ф ”Кавказька полонянка, або Новi
пригоди Шурика”.
20.00,22.40 ”Україна має талант! 3”.
23.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
00.15 Х/ф ”Iван Бровкiн на цiлинi”.
02.10 ”Вiкна-спорт”.
02.25 Х/ф ”Ще раз про любов”.

Новий канал

05.00 Руйнiвники мiфiв.
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.55 Kids` Time.
05.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Молодий Шерлок Холмс”.
11.30 Т/с ”Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Т/с ”Грань”. (2).
01.15 Х/ф ”Любовний лист”. (2).
02.35,04.30 Зона ночi. Культура.

02.40 Втрачений рай.
03.30,04.40,04.55 Зона ночi.
03.35 Медицина Київської Русi.
03.50 Слово i зiлля.
04.05 Кращi... Серед повитух.
04.20 Земцi.
04.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля
життя.
04.45 Запорiзька Сiч. Витоки.

К1

07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.40,15.50 Т/с ”Зла наука”.
08.40,16.50 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.20,01.30 Т/с ”Той, що говорить iз привидами”.
10.20,17.50 ”Галiлео”.
11.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.00,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
22.00 ”Бiйцiвський клуб”.
23.10 ”Мокрий зорепад”.
23.40 Х/ф ”Добра дiвчинка”.
02.10 Т/с ”Мертва зона”.
02.50 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт

06.00 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00 Гаджет шоу.
08.00,09.00 Смертельна зустрiч.
10.00,11.00 Тест на виживання.
12.00,13.00 Руйнiвники мiфiв.
14.15,15.15 Top Gear.
16.15,17.15 Повiтрянi бої.
18.15,19.15 Таємницi розвiдки.
20.15,21.15 Секретнi iсторiї.
22.15,23.00 Шукачi.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00,05.30 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

Discovery

06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний
конкурс: Позашляховик.
06.25 П`ята передача, ч. 9.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Врятувати
новий Орлеан.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Ватнi тампони/Бiльярднi автомати/Плитка/Тiсто
для хлiба.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 8.
08.40 Руйнiвники легенд: Парова гармата.
09.35,01.40,05.00 Головоломи, ч. 3.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Орегон.
12.20,19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для Klipsch.
13.15 Автомайстернi: Машина Volcano
Джоннi Вегаса, ч. 2.
14.10 П`ята передача, ч. 10.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Смертельна водоверть.
15.30 Брудна робiтка: Гусещипальна
iсторiя.
16.25 Риба-меч: життя на гачку: Подорож
в пекло.
17.20 Зухвалi проекти: Космiчна башта.
20.05,00.40 Крутiше не придумаєш, ч.
23.
20.35,01.10 Крутiше не придумаєш, ч.
24.
21.00 Руйнiвники легенд: Комахи: спецвипуск.
21.55 Новий свiт: Розумнi системи.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Мармур/
Фiльтри для води/Iнструментальний
ящик/Упаковочний пiнопласт.
23.20,04.35 Як це працює, ч. 9.
03.40 Блискавичнi катастрофи, ч. 27.

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантноїпосади:
начальника Новоселицького районного управління юстиції Чернівецької області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та згідно з Типовими професійнокваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, громадянство України, стаж роботи на посаді головного
спеціаліста у сфері правової діяльності не менше 3 років, стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років, знання державної мови та
ПК.
До заяви із зазначенням про ознайомлення заявника з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну
службу, додаються:
▪ заповнена особиста картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6;
▪ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1тел. 55-09-61.

УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

ЧЕР Н ІВЕЦЬК О Ї

СТРІЛЕЦЬ
Доведеться швидко вирішувати
важкі питання і закінчувати давні
справи. Ви з ентузіазмом візьметеся
за чужі справи – це буде Вашою помилкою. Адже коли щось не вийде
– це буде ваша вина.Стережіться
загострення хронічних недуг. Фінансові проблеми вирішаться самі
собою.
О БЛ А СТІ

КОЗЕРІГ
Можете опинитися в центрі подій.
Чекайте на нові поїздки та сильні
враження від них. Вас втягнуть
у з’ясування складних стосунків. Не варто відкривати перед
сторонніми плани – ризикуєте
стати жертвою інтриг та пліток.
Прислухайтесь до інтуїції та тримайтеся подалі від начальства.

теле Версії

11
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 Ера здоров`я.
06.40 Свiт православ`я.
07.15 Д/ф ”Подорож на край свiту”.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками ШустерLive).
12.55 Глибинне бурiння. Леонiд Кравчук.
13.45,15.20,17.15,18.30,21.45 Погода.
13.50 Феєрiя мандрiв.
14.10 Х/ф ”Невiдомий солдат”, 1 с.
15.25 Наша пiсня.
16.00 Зелений коридор.
16.15 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Королева України.
18.00 Золотий гусак.
18.35 Вiталiй та Свiтлана Бiлоножки:
Мелодiя двох сердець.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Концертна програма ”Бульвар
Гордона”.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Золота 10-ка М. Поплавського.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Перхiд на лiтнiй час.
04.05 Д/ф ”Мандрiвна година”.
04.40 Х/ф ”Невiдомий солдат”, 1 с.

«1+1»

06.30 М/ф ”Казка про царя Салтана”.
07.25 ”Справжнi лiкарi”.
08.15 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Шiсть кадрiв”.
10.40 ”Велике перевтiлення”.
11.25 ”Анатомiя слави”.
12.20 ”Мiй зможе”.
13.50 ”Суперняня”.
15.00 ”Сусiдськi вiйни”.
15.55 Бойовик ”Без обличчя”.
18.30 ”Грошi”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Проїзний квиток”.
23.30 ”Зiрка+зiрка 2”.
01.45 Бойовик ”Чорна смерть”. (2).
03.15 Трилер ”Роздратований”. (2).

Iнтер

05.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм Кисельовим”.
07.25 ”Найрозумнiший”.
09.10 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40,01.45 ”Попелюшка для Баскова”.
11.20 ”Вирваний з натовпу”.
12.00 ”Позаочi” В. Ющенко.
13.15,02.15 Х/ф ”Операцiя ”И” та iншi
пригоди Шурика”.
15.15 ”Спецпроект. Майдан`s. Початок”.
16.10 ”Вечiрнiй квартал”.
18.05 ”Розсмiшити комiка”.
19.00,20.30 ”Майдан`s”.
20.00 Подробицi.
22.00 ”Що? Де? Коли?”

23.05 Х/ф ”Поганi хлопцi 2”.
04.45 М/ф.

ICTV

05.45,06.20 Погода.
05.50 Факти.
06.25 М/ф.
07.40 Козирне життя.
08.10 Х/ф ”Космiчний джем”.
10.00 Диво-люди.
11.05 Люди, конi, кролики i... домашнi
ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40 Х/ф ”Полiцейський з Беверлi
Хiллз 3”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Жiноча логiка.
21.00 Х/ф ”Вiдчайдушний месник”. (2).
23.20 Т/с ”Рюрiки”.
23.45 Х/ф ”Iкар”. (2).
01.30 Х/ф ”Iмiтатор”. (2).
03.30 Х/ф ”Iдеальне пограбування”. (2).

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.10,17.15,19.20,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,07.05,08.05,18.45,23.20,00.20,03.15
”Час спорту”.
06.30,07.30,18.35,23.35,04.30 ”Київський
час”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00,21.00 ”Час новин”.
07.15,09.15,17.50,20.20,22.55 ”Погода
в Українi”.
07.20,08.20,21.50,00.30,01.50,02.50 ”Тема
тижня”.
07.40,08.50,21.40,23.30,04.15 ”Бiзнесчас”.
08.15,11.10,16.15,18.55,00.25 ”Погода
у свiтi”.
08.30 ”Бiстро-ТБ”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.45 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.20 ”Драйв”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Обожнювана, ч. 1).
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.10 ”Хронiка тижня”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.30,20.30,01.20,02.20,05.15 ”Час iнтерв`ю”.
21.20 ”Машина часу”.
22.00,03.40 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот-новини”.
04.25 ”Огляд преси”.

ТВА

06.30, 07.45, 19.30, 00.20 «Панно Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50, 16.20 М/ф

понеділок
субота

26 березня
09.55, 17.25, 00.15 «Погода»
12.00 «Фейс-контроль»
12.30 «Дослідження океанів планети»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50, 05.00 Х/ф «Незакінчена п’єса для
механічного піаніно»
15.30 «Домашні улюбленці і ветеринари»
16.50 «Радіус»
22.00 Х/ф «Черговий аптекар»
23.30, 04.15 «Теми тижня»
02.50 Х/ф «Черговий аптекар»

ТРК «Україна»

06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.30 Подiї.
07.10,03.50 Х/ф ”Шпигун по сусiдству”.
09.00 Х/ф ”Бiле полотно”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
14.00 Т/с ”Катя. Продовження”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с ”Смак граната”
20.30 Х/ф ”Помста без права передачi”.
22.30 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”
00.30 Х/ф ”Крила янгола”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.20, 10.55, 11.25, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.15, 14.45 «Малятко»
07.35, 11.00 Kids Flix
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.15 «Афіша»
08.30 «Гама смаку»
09.00 «Подружки»
09.40, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година від М2»
15.00 Панкратіон. Чемпіонат України
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»
17.40, 23.45 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Міжнародні замагання з фігурного
катання «Буковина-оупен»
01.20 «Парад планет»

ТРК «БУКОВИНА»

08.00 «Ради і громада»
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Будьте здорові»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Погода»
12.00 Т/ф
13.30 «Між минулим та майбутнім» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Акценти»
16.00 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.

07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,10.55,17.00 ”Єралаш”.
10.00,14.20 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.30 ”Їж та худни”.
12.00 ”Крокодил”.
12.55 ”Одна за всiх”.
13.25 ”Нереальнi предки”.
15.15 Х/ф ”Випадковий чоловiк”.
17.35 ”Iнтуїцiя”.
18.30,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
23.00 Т/с ”Реальна кров” (3).
00.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.55 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.20 ”До свiтанку”.

НТН

06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 М/ф ”Ну, постривай!”
07.00,01.20 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.25 Х/ф ”Один iз нас”.
11.30 ”Речовий доказ”. Державний кордон.
12.00 Х/ф ”Три днi на роздуми”.
15.05 Х/ф ”Коли запiзнюються до ЗАГСу”.
17.00 Т/с ”Каменська 3”.
21.00 Х/ф ”Чорта з два”.
22.50 Х/ф ”На лiнiї вогню”. (2).
02.20 ”Речовий доказ”.
04.20 ”Правда життя”.
05.05 ”Агенти впливу”.

СТБ

05.10 М/ф ”Доктор Айболить”.
06.20,01.40 Х/ф ”Людина нiзвiдки”.
07.50 ”Караоке на Майданi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
09.55,00.40 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 ”Україна має талант! 3”.
14.50 ”Неймовiрна правда про зiрок”.
17.10 Х/ф ”Кавказька полонянка, або Новi
пригоди Шурика”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
22.50 ”Смiшнi люди”.
23.50 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки голосування”.
02.55 ”Мобiльна скринька”.

Новий канал

05.50 Х/ф ”Кiт в капелюсi”.
07.05 Х/ф ”Молодий Шерлок Холмс”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.
11.10 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.25 Файна Юкрайна.
14.00 Даєш молодь.
15.05 ”Красунi”.
16.10 Зроби менi смiшно.
17.10 Х/ф ”Гарi Поттер i орден фенiкса”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф ”Вiйна наречених”. (2).
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф ”Дзвiнок”. (2).
02.10,04.05 Зона ночi. Культура.
02.15 Де ти, Україна?
03.05,05.10,05.45 Зона ночi.
03.10 Хто лiкував рани козакам?
03.25 Рiднi стiни.
03.40 Унiверситети милосердя.
03.55 Вiн врятував нас вiд чуми.
04.15 Костянтин Степанков. Спогад пiсля
життя.

05.15 Братiя i дружина.
05.30 Богдан Хмельницький.

К1
06.30 Д/ф ”Битви до Рiздва Христового”.
07.30 Х/ф ”Римська iмперiя: Август”.
09.25 Т/с ”Молодий Геркулес”.
10.20 ”Галiлео”.
10.45 ”Спецiя”.
11.10 ”Дарвiн шоу”.
12.10 ”Брейн-ринг”.
13.10 ”Мокрий зорепад”.
14.00 ”КВН”.
15.00 Т/с ”Брати-детективи”.
17.00 Х/ф ”12 друзiв Оушена”.
19.30 ”Бiйцiвський клуб”.
23.40 Х/ф ”Незнайомцi”.
01.30 Х/ф ”Добра дiвчинка”.
02.50 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт
06.00,07.00 Iгри патрiотiв.
08.00 Гiд: перший погляд.
09.00 Тест на виживання.
10.00 Смертельна зустрiч.
11.00 Гаджет шоу.
12.00,13.15,14.15 Top Gear.
15.15,16.15 Руйнiвники мiфiв.
17.15 Теорiя правди.
18.15 Мегамашини.
19.15,20.15,21.15 Шукачi.
22.15,23.00,00.00 Таємницi розвiдки.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
04.00,05.20 Термiнатори.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Тунелепрохiдники.
06.25,13.40 Заїзди: ZZ Чiп.
07.15,01.40 Вижити удвох: Корабельна
аварiя.
08.10,23.45 Екстремальна риболовля,
ч. 10.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010 рiк: Чому
ми ганяємося за ураганами.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса: Китай:
Пекiнський аеропорт.
10.55,17.20 Спецназ ”Важкi машини”:
Gemini, Black Marlin, Viper.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Вибухiвка.
12.20,19.40 Заводськi буднi: Вугiлля.
12.45 21.55 Брати по зброї, ч. 11.
14.35 15.05 П`ята передача
15.30 Американський чоппер: Мотоцикл
для Chicago Black Hawks, ч. 1, Мотоцикл Carolina Carports, ч. 1.
16.25 Потрiбна збiрка: Олiвцi/Гiгантськi
болти/Маринованi огiрочки/Повiтрянi кулi.
16.55 Як це працює, ч. 5.
20.05,04.00 П`ята передача, ч. 5.
20.35,04.30 П`ята передача, ч. 6.
21.00,05.00 Американський чоппер:
Мотоцикл Hair Club For Men, ч. 1,
Мотоцикл Carolina Carports, ч. 2.
22.50 Лiто акулячих атак.
00.40 Надлюди Стена Лi, ч. 2.
02.35 Як це працює, ч. 9.

ОГОЛОШЕННЯ

ВОДОЛІЙ
Реалізувати сміливі плани буде
не просто, але відкриється друге
дихання. Завдяки здібностям і рішучості досягнете успіхів. Можна
приймати неочікувані рішення,
ризикувати. Залучіть на свою
сторону колег і давніх друзів. Допоможіть рідним фінансово.

РИБИ
Ви зможете довести, що й «один у
полі - воїн». Аби досягнути результату, доведеться діяти всупереч
загальній думці. Серед знайомих є
недруг. Але його важко виявити. Перевіряйте кожен свій корок. У другій
половині тижня можливі фінансові
надходження.
УСІ

Е Ф ІР Н І

Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантноїпосади:
провідного спеціаліста підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління
юстиції у Чернівецькій області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні
кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища фінансова або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом у державній
служби на посаді спеціаліста 1 або 2 категорії не менше 1 рокуабо стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 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 зі встановленимизаконодавством обмеженнями щодо
прийняття на державну службу;
▪ заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6;
▪ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1тел. 55-09-61.
Начальник управлінняК.О. Кондрюк

К А Н А ЛИ

ЧЕР Н ІВЕЦЬК О Ї

О БЛ А СТІ

неділя
УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.35 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край свiту”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.40,12.35,15.15,16.10,17.50 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Доки батьки сплять.
11.20 Так просто! Madheads.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.40 Х/ф ”Невiдомий солдат”, 2 i 3 с.
15.20 Золотий гусак.
15.45 Ближче до народу.
16.15 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Х/ф ”Кендi”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
00.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
00.35 Погода.
00.40 Автодрайв.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.05 Хокей. ЧС серед юнiорiв. Україна
- Бельгiя.
04.00 Х/ф ”Невiдомий солдат”, 2 с.
05.20 ”Надвечiр`я”.

«1+1»

06.50 М/ф ”Шайбу, шайбу!”
07.10 Х/ф ”Повернення в Гайю”.
08.40 М/ф ”Чебурашка”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,04.40 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.45 ”Шiсть кадрiв”.
15.00 Мелодрама ”Проїзний квиток”.
18.30 ”Особиста справа. Бережiть автомобiлi”.
19.30,23.40 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця по-українському”.
22.45 ”Свiтське життя”.
00.25 Х/ф ”Страстi Христовi”. (3).
05.15 Т/с ”Руда”.

Iнтер

04.55 ”Найрозумнiший”.
06.20 Д/с ”Найнебезпечнiшi тварини
свiту”.
07.10 ”Поки всi вдома”.
08.00 ”Формула кохання”.
09.00,09.55,10.45,11.45,13.30,15.25,17.50
”Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачевой i
Галкiним”.
10.50 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.55,04.10 ”Орел i Решка”.
12.45,13.45 ”Майдан`s”.
15.40 ”Розсмiшити комiка”.
16.35 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.00 Х/ф ”Тихий Вир”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф ”День вiдчаю”.

23.00 Х/ф ”Сукупнiсть брехнi”.
01.25 Х/ф ”Знайти вбивцю”.
03.05 ”Позаочi”.

ICTV

06.15,06.35 Погода.
06.20 Факти.
06.40 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Т/с ”Рюрiки”.
08.20 Х/ф ”Як Майк 2: Стрiтбол”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф ”Дочка якудзи”.
15.30 Наша Russia.
16.30 Диво-люди.
17.35 Жiноча логiка.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Пароль ”Риба-меч”. (2).
21.45 Х/ф ”Блейд 2”. (2).
00.00 Голi i смiшнi.
01.15 Х/ф ”Вiдчайдушний месник”. (2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Х/ф ”Iдеальне пограбування”. (2).

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.20,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,07.05,08.05,18.45,23.15,00.20,03.15,04.20 ”Час спорту”.
06.35,07.30,23.35,04.30 ”Київський час”.
06.40,03.20 ”Технопарк”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00 ”Час новин”.
07.15,08.55,17.50,20.20,22.55 ”Погода
в Українi”.
07.20,07.50,00.30,01.50,02.50 ”Тема
тижня”.
07.40,08.50,21.45,23.30,04.15 ”Бiзнесчас”.
08.15,11.10,12.10,18.55,00.25 ”Погода
у свiтi”.
08.25 ”Бiстро-ТБ”.
09.50 ”Досягти мети”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Обожнювана, ч. 1).
15.20,16.20,19.30,20.30,01.20,02.20 ”Час
iнтерв`ю”.
16.15 ”Погода в свiтi”.
17.20 ”Палата”.
17.30,04.40 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
21.00,05.15 ”Час: пiдсумки”.
22.00,03.40 ”Велика полiтика”.
22.30 ”Час-Тайм”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.

ТВА

06.30, 07.45, 19.40, 00.30 «Панно Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50, 16.40 М/ф
09.30 «Вихід є…»
12.00 Д/ф «Жерар Депард’є»
12.55 «Радіус»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50 «Домашні улюбленці і ветери-

нари»
14.35 «Один на один із Миколою Вереснем»
15.05, 04.25 Х/ф «Свій серед чужих,
чужий серед своїх»
17.25, 0.15 «Погода»
19.30, 00.20 «Нова гостьова»
22.10, 03.02 Х/ф «Дикі маневри»
23.30 «Теми тижня»

ТРК «Україна»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20 ”Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
14.00 Х/ф ”Помста без права передачi”.
16.00 Т/с ”Катя. Продовження”.
18.00 19.20 Т/с ”Смак граната”
20.20 Т/с ”Дорога моя людина”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Важка мiшень”. (2).
01.20 Щиросерде зiзнання.
01.50 Х/ф ”Крила янгола”.
04.00 Х/ф ”Митниця”.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,09.30, 11.00, 12.55, 14.40, 18.30,
21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Малятко»
08.00, 11.55Kids Flix
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск» (рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова,
1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Все для дівчаток»
11.20 «Фільми та зірки»
11.45, 14.45, 16.00 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година від М2»
14.50, 23.10 «Біографії. Д. Бекхем»
15.40 «Веселі буковинці»
15.55 «Купаж»
16.10 «Подружки»
17.00 Музична програма
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт
01.20 «Парад планет»

ТРК «БУКОВИНА»

08.00, 15.00 «Реалії»
08.45 Т/ф
09.00 «Моє сонечко»
09.30, 13.10, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.20, 14.00, 19.15, 21.45 «Погода»
11.25 «Спорт-драйв»
11.50, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 М/ф «Подорож Гулівера»
13.30 « У нас на Буковині» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
16.00 Х/ф
18.00 «Жіночий журнал» «Ідеал»
18.30 «Формула успіху»
19.30 «Палітра»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00 Т/с «Вибухова хвиля»

ТЕТ

06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.

08.10 ”Телепузики”.
09.35 ”Зоо фактор”.
10.00,13.55 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55,17.00 ”Єралаш”.
11.35 ”Бабуни & дiдуни”.
12.00 ”Comedy Woman”.
12.55 ”Одна за всiх”.
14.50,01.20 ”Гола правда”.
15.15 Х/ф ”Правда про кiшок та собак”.
17.35 ”Iнтуїцiя”.
18.30,20.30 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
22.00 ”Нереальнi предки”.
23.00 Т/с ”Реальна кров”. (3).
00.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.55 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.45 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.

НТН

06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 М/ф ”Казка про попа та наймита
його Балду”.
06.50 М/ф ”Вовка в тридев`ятому царствi”.
07.10 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.30,15.00 Т/с ”Каменська 3”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”. Країна
Валiзаiя.
12.00,05.35 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
17.00 Х/ф ”Чорта з два”.
19.00,01.20 Х/ф ”Поганi хлопцi”.
21.20 Х/ф ”Здатна на все”. (2).
23.40 Х/ф ”Повсталi з попелу”. (2).
03.15 ”Речовий доказ”.
04.35 ”Правда життя”.

СТБ

05.45 М/ф ”Крокодил Гена i Чебурашка”.
06.50 Х/ф ”Iван Бровкiн на цiлинi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,04.05 ”Неймовiрнi iсторiї кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.50 ”Росiйськi сенсацiї. Примадонна.
Битва за щастя”.
15.55 ”Зоряне життя. Невiдомi дiти вiдомих батькiв”.
16.55 ”Моя правда. Iгор Петренко. Життя
пiсля смертi”.
18.00 ”Мiстичнi iсторiї з Павлом Костiциним”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба
континентiв”.
21.00 Х/ф ”Крапля свiтла”.
01.00 Т/с ”Доктор Хаус”.

Новий канал

05.55 Х/ф ”Такер: Людина i її мрiя”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.30 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.10 М/с ”Дональд Дак”.
09.35 Даєш молодь.
10.20 Замок страху.
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.15 Т/с ”Воронiни”.
18.00 Х/ф ”Вiйна наречених”. (2).
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Казки на нiч”. (2).
23.10 ”Красунi”.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф ”В долинi Ела”. (2).
02.10,04.35 Зона ночi. Культура.
02.15 Четверта хвиля.
03.30,05.15 Зона ночi.

Галину Василівну ЧОРНЕЙ –
найдорожчу, наймилішу, найдобрішу, найкрасивішу нашу матусю, кохану
дружину гаряче вітають з уродинами діти
і чоловік!
У цей прекрасний весняний день - День
Твого Народження прийми від своїх найдорожчих щирі і сердечні
побажання: міцного здоров’я, радості, миру і безмежного людського щастя, терпіння, злагоди й добробуту Тобі й усій нашій
родині, творчої наснаги, душевної краси, святкового настрою,
польоту мрій та перемог на життєвих стежинах!!!

У магазин заходить чоловік:
- Дайте мені пляшку мінеральної.
- З собою?
- Ні, без вас.

УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ
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03.35 Свiт Юрiя Дрогобiча.
03.50 Чи повернеться доктор?
04.05 Добродiйна медицина.
04.20 Пам`ятай про життя.
04.40 Хто вони - дiти iндиго?
05.05 Вiр менi.

К1
07.20 Д/ф ”Мiста пiдземного свiту”.
08.20,01.15 ”AutoEVO”.
08.50 ”Дарвiн шоу”.
09.50 ”Спецiя”.
10.30 ”Брейн-ринг”.
11.40 ”Слiдами пращурiв”.
12.00,22.30 ”Не може бути”.
12.30 Т/с ”Брати-детективи”.
16.30 Х/ф ”Кулi гнiву”.
18.15 ”КВН”.
19.15 ”Бiйцiвський клуб”.
20.20 ”Вечiрнiй квартал. Iсторiя успiху”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.00 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.40 ”Нiчне життя”.

Мегаспорт
06.00 Мегамашини.
07.00 Теорiя правди.
08.00 Гiд: перший погляд.
09.00 Тест на виживання.
10.00 Смертельна зустрiч.
11.00,12.00,13.15 Top Gear.
14.15,15.15 Руйнiвники мiфiв.
16.15,17.15,18.15 Шукачi.
19.15,20.15,21.15 Таємницi розвiдки.
22.15,23.00,00.00 Секретнi iсторiї.
01.00 Основний iнстинкт.
02.00 Абетка сексу.
02.40 Зiрка стриптизу.
04.00 Термiнатори.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.
05.20 Iгри патрiотiв.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Крани.
06.25 Потрiбна збiрка: Ватнi тампони/
Бiльярднi автомати/Плитка/Тiсто
для хлiба.
06.50 Як це працює, ч. 6.
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя вибухових
iдей: Вогнетривкий будинок.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Комахи: спецвипуск.
09.05 09.35Блискавичнi катастрофи.
10.00 Екстремальна риболовля, ч. 10.
10.55 На гачку: Марлiн.
11.50 Вижити удвох: Корабельна аварiя.
14.35 Крутiше не придумаєш, ч. 23.
15.05 Крутiше не придумаєш, ч. 24.
15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 Брати по
зброї
21.00 Рос Кемп у пошуках пiратiв: Iндонезiя.
21.55 Надлюди Стена Лi, ч. 2.
22.50 Що перемогли смерть: Холодний,
як крижинка.
23.45 Шибайголови: Снiжна людина.
00.40 Рай, що обернувся пеклом, ч. 1.
03.40 Потрiбна збiрка: Четвертаки/Акварiуми/Вапняк/Крем-пудра.
04.05 Заводськi буднi: Вибухiвка.
04.35 Заводськi буднi: Вугiлля.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай: Пекiнський аеропорт.

Валентину Василівну
Гвоздь вітають з Днем Народження діти Віктор та Ольга, зять Володя, невістка Ольга, внуки Віталій,
Максим, Володя та Валентина, а
також сім’ї Герусів, Бородуліних,
Ворощуків.
Бажаємо море щастя, океану
здоров’я, любові від найближчих
та життєвої енергії.
Ми Вас любимо та цінуємо!!!
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Якщовивирішилиусиновитидитину

Стаття 211 Сімейного кодексу України (далі – СК) визначила коло осіб, які можуть
бути усиновлювачами. Отже,
усиновлювачем дитини може
бути: дієздатна особа віком
не молодше 21 року, за винятком, коли усиновлювач є
родичем дитини; особа, що
старша за дитину, яку вона
бажає усиновити, не менш як
на 15 років. Але різниця у віці
між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою за
45 років. У разі усиновлення
повнолітньої особи різниця у
віці не може бути меншою за
18 років.
Усиновлювачами можуть
бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах 5 та 6

цієї статті. Але не можуть бути
особи однієї статі.
Особи, які не перебувають у шлюбі між собою,
не можуть усиновити одну і
ту саму дитину. Та коли такі
особи проживають однією
сім’єю, суд може постановити
рішення про усиновлення
ними однієї дитини.
Якщо дитина має лише
матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її
матір не перебуває у шлюбі.
А коли має лише батька, то
дитину не може усиновити
жінка, з якою він не перебуває у шлюбі. У таких випадках, колиособи проживають
однією сім’єю знову ж таки
тільки суд може постановити

Люди і політика
Обмеження щодо утворення і
діяльності політичних партій.
Згідно зі ст. 37-ї Конституції України та 5-ї Закону України «Про політичні партії в Україні», утворення і діяльність
політичних партій забороняється, якщо їхні програмні цілі
або дії спрямовані на:
ліквідацію незалежності України;
зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
порушення суверенітету і територіальної цілісності
України;
підрив безпеки держави;
незаконне захоплення державної влади;
пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
посягання на права і свободи людини;
посягання на здоров’я населення.

Членство в політичних партіях та
його обмеження
Невід’ємною частиною свободи об’єднання, гарантованою ст. 11 Європейської конвенції про права людини,
є право вільного членства в політичних партіях. Законом
України «Про політичні партії» заборонено колективне
членство в партіях, закріплено обов’язковість фіксованого
членства.
Згідно зі ст. 6 Закону «Про політичні партії»,членом
політичної партії може бути лише громадянин України,
який відповідно до Конституції України має право голосу
на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише
в одній політичній партії.
Членами політичних партій не можуть бути: судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ,
співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці,
працівники органів державної податкової служби.
На час перебування на зазначених посадах або службі
члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.
Відносини, пов’язані з набуттям, припиненням членства
у політичних партіях, права та обов’язки членів Законом «Про
політичні партії в Україні» врегульовані лише частково, переважна більшість цих питань, згідно з цим Законом, повинна
регламентуватись партійними статутами.

Юлія БАБИНА, провідний спеціаліст ГУЮ

рішення про усиновлення
ними дитини.
Якщо дитина має лише
матір або лише батька, які
у зв’язку з усиновленням
втрачають правовий зв’язок
з нею, усиновлювачем дитини
може бути один чоловік або
одна жінка.
Кількість дітей, яку може
усиновити один усиновлювач, необмежується.
Згідно зі статтею 212 СК
усиновлювачами не можуть
бути особи, обмежені у дієздатності, визнані недієздатними та позбавлені батьківських прав, якщо ці права не
були поновленні. Крім того, ті,
які вже були усиновлювачами
(опікунами, піклувальниками, прийомними батьками,
батьками-вихователями)
іншої дитини, але усиновлення було скасоване або
визнане недійсним (було припинено опіку, піклування чи
діяльність прийомної сім’ї або
дитячого будинку сімейного
типу) з їхньої вини. Не можуть
також усиновлювати дітей
громадяни, які перебувають

на обліку або на лікуванні
у психоневрологічному чи
наркологічному диспансері; зловживають спиртними
напоями або наркотичними
засобами; не мають постійного місця проживання та
постійного заробітку (доходу); страждають на хвороби,
перелік яких затверджено
Міністерством охорони здоров’я України; є іноземцями,
які не перебувають у шлюбі,
крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; були
засуджені за злочин проти
життя іздоров’я, волі, честі
та гідності, статевої свободи
та статевої недоторканості
особи, проти громадської безпеки, громадського порядку
та моральності, у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів, а також за
злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166,
167, 169, 181, 187, 324, 442
Кримінального кодексу України, або мають непогашену
чи не зняту в установленому
законом порядку судимість за

вчинення інших злочинів.
Не можуть бути усиновлювачами інші особи,
інтереси яких суперечать
інтересам дитини.
Згідно зі ст. 213 визначено коло осіб, які мають переважне перед іншими право на
усиновлення дитини. За наявності кількох осіб, які виявили
бажання усиновити одну і ту
ж дитину, переважне право
на її усиновлення має такий
громадянин України:
в сім’ї якого виховується
дитина;
який є чоловіком матері,
дружиною батька дитини, яка
усиновлюється;
який усиновлює кількох
дітей, що є братами, сестрами;
який є родичем дитини.

Олена РАТУШНЯК,
провідний спеціаліст ГУЮ

Нова процедура примусового
виконання рішень судів
9 березня 2011 року набрав
чинності Закон України «Про
внесення змін до Закону України
«Про виконавче провадження»
та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення
процедури примусового виконання
рішень судів та інших органів
(посадових осіб)».
Даний Закон викладає у
новій редакції Закон України «Про виконавче провадження» і вносить зміни
до таких кодексів України як
Цивільний процесуальний,
Господарський процесуальний, Адміністративного
судочинства, Кримінальний,
Кримінально-процесуальний тощо, а також до законів
України «Про державну виконавчу службу», «Про банки і банківську діяльність»
тощо в частині вдосконалення процедури примусового
виконання рішень судів та
інших органів (посадових
осіб) та підвищення правового і соціального статусу
працівників органів державної виконавчої служби.
Нова редакція Закону
змінює роль боржника у
виконавчому провадженні, бо попередня надавала
йому законні можливості
для ухилення від виконання
судових рішень: фактично
кожна процесуальна дія повинна була узгоджуватись із

боржником. Нова редакція
пропонує відійти від можливості адміністративного
оскарження боржником дій
державного виконавця та забезпечити виключно судову
процедуру. Адже тільки суд,
який виносив рішення, може
фактично й далі вирішувати
можливість або неможливість його виконання.
У новій редакції Закону
передбачено і новий механізм
реалізації й оцінки державним
виконавцем арештованого
майна. Зокрема виключно на
прилюдних торгах (аукціонах)
реалізовуватиметься лише нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна. В інших випадках
реалізація майна допускається
на комісійних засадах.
Прискорюються процедури примусового виконання
рішень, зокрема державному
виконавцю надається право
безпосереднього доступу до
електронних баз даних та
реєстрів, що містять інформацію про майно та кошти

боржників, що дасть можливість оперативно стягнути
майно.
Крім того, Закон підвищив розміри штрафів за невиконання рішення суду.
Закон встановлює також
відповідальність за перешкоди державному виконавцю,
погрози його життю, здоров’ю,
майну під час виконання ним
службових обов’язків, а також
підвищується його соціальна
захищеність.
Узгоджено нарешті норми Закону України «Про виконавче провадження» з
нормами інших законодавчих актів у частині організації примусового виконання рішень. В тому числі це
стосується процесуальних
кодексів у частині організації виконання окремих
категорій рішень, процедури
винесення цих рішень та
звернення їх до виконання.

Константин КОНДРЮК,
начальник Головного
управління юстиції (ГУЮ)
у Чернівецькій області
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Одноразова
відпустка у зв’язку
з усиновленням
дитини

Особі, яка усиновила двох і
більше дітей з числа дітей-сиріт або
дітей, позбавлених батьківського
піклування, старше трьох років,
надається одноразова оплачувана
відпустка тривалістю 70 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів, але вже після
набрання законної сили рішенням
про усиновлення дитини. Якщо
усиновлювачами є подружжя, то
дана відпустка надається одному
із них на їхній розсуд.
Така новинка з’явилася після
внесення зміни до статті 182 Кодексу законів про працю та статей
18-1, 21, 23 Закону України «Про
відпустки», якими регулюється
порядок та умови надання відпустки особам, які усиновили дітей
(Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо оплати одноразової
відпустки у зв’язку з усиновленням дитини» від 21.12.2010 року
№ 2824 –VI).
Хочеться ще раз нагадати,
що відповідно до ст. 182 Кодексу
законів про працю, жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку,
надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних
днів (70 календарних днів – при
усиновленні двох і більше дітей)
з виплатою державної допомоги у
встановленому порядку.
Аналогічно, жінкам, які усиновили дитину старше трьох років,
надається одноразова оплачувана
відпустка тривалістю 56 календарних днів. Ця відпустка може
бути використана також батьком
дитини.
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох
років надається за заявою особи,
яка усиновила дитину, на підставі
рішення про усиновлення дитини
та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Заява про
надання відпустки подається не
пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням
про усиновлення дитини.
Окрім того, жінкам, які усиновили дитину, надається відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з
виплатою за ці періоди допомоги
відповідно до законодавства. Якщо
дитина потребує домашнього догляду, то в обов’язковому порядку
надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною медичним висновком,
але не більше як до досягнення
дитиною шести років.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного
віку та відпустка без збереження
заробітної плати зараховуються як
до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи
за спеціальністю.

Надія ХОЛЄВАН, головний
спеціаліст Кіцманського
райуправління юстиції

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Страх породжує невроз
Пекучий біль у грудях, стенокардія,аритмія…Мабуть,
хворе серце. Це найперше, що спадає на думку. У цьому
була переконана й пані Марія, яка нині проходить
курс лікування у… психіатра. Зачекайте, а до чого
тут психіатр? Річ у тім, що людина, перебуваючи у
неврозі, здатна відчувати те, чого насправді немає. Та
йпереконати себе здатна у будь-чому. Саме так сталося
й з пані Марією, яка після раптової смерті батька від
інфаркту вибудувала для себе не зовсім реальний
світ. Її бентежило вигадане відчуття провини та страх,
ніби з нею станеться те саме, що з татом. Марія навіть
цілковито (не лишилося жодних!!! спогадів) викинула з
пам’яті похорон батька. Лікарі повільно та методично
намагалися допомогти пацієнтці, однак будь-які
спроби відверто поговорити на цю тему, закінчувалися
вигаданими гострими болями у грудях.

Чим небезпечний невроз та
як його уникнути – у розмові з
Аллою ФЕДОТОВОЮ, завідувачем
відділенням неврозів та межових
станів.
– Невротичні захворювання становлять 74% серед усіх інших психічних захворювань. Їхня особливість у
тому, що людину можна повернути до
нормального життя.
– Людина самостійно визначає, що вона хвора?
– Людина визначає свою хворобу
сама тоді, коли вона може критично
оцінювати свою поведінку. Але це під
силу не всім. Часто у результаті невротичних розладів реагує організм.
Тоді людина починає звертатись до
лікарів: терапевтів, невропатологів,

ендокринологів. І тільки в останню
чергу, коли вже жоден лікар не може
знайти недугу, а сам пацієнт не може
адекватно оцінити ситуацію, звертається за допомогою до психіатра,
психотерапевта чи психолога.
– Як лікується невроз?
Невротичні захворювання не
лікуються одними медикаментами.
Психіатр підходить до встановлення діагнозу синдромологічно.
Наприклад, людина скаржиться
на головні болі, поганий настрій
– значить у неї депресія, тож і назначаються антидепресанти. Іноді
людина роками йде до хвороби, тож
і лікуватися доводиться досить довго. Це не нежить, який проходить
через сім днів.

Невротичні розлади лікуються
комплексно. Тут обов’язково треба
підключати психотерапевтичне та
психокорекційне лікування.
Невроз – реакція особистості на проблеми, виражена
недугами тіла.
– Що є причиною невротичних
розладів?
– Усі наші психічні проблеми родом із минулого. Наприклад, якщо
мама годує дитину від самого народження за суворим графіком, у дитини
формується важливе базове відчуття
загубленості себе. І перше, що дитина
відчуватиме на психологічному рівні
– страх. Тому дитину слід годувати за
її потребою. Але через сувору матір,
яка живе за інструкціями і вчить цьому
змалечку, дитина, у дорослому житті,
ставши особистістю, буде відмовляти
собі у праві задовольняти власні потреби та бажання. Вона житиме за
інструкцією, бо «так треба».
А коли людина постійно не вдовольняє свої бажання, не визнає свої
істинні почуття, вона не може впоратися із проблемами буденності. Ось тоді
й виникають розлади. З’являються
хворі, яких лікарі умовно поділяють
на невротичних, прикордонних і психотичних.

Гамівна сорочка
– спосіб застарілий
– Яка категорія людей найбільше схильна до таких розладів?

Важкість у боці – гіркота у роті
або Допоможіть своїй печінці
• Відвари шипшини та ромашки.
Печінка має здатність самовідновлюватись. Навіть
видалена після операції частина печінки, «побудується»
заново через кілька тижнів.

Перевірені народні
засоби:

Час від часу ми перевантажуємо
свою печінку, а потім страждаємо.
То завеликий шматок торта з’їли, то
перед надто масним шматком шашличка не встояли. Смакуємо, насолоджуємося, а найгірше дістається
печінці. У результаті – важкість у
боці та гіркота у роті.
Але печінку можна й заспокоїти. У цьому допоможуть такі
продукти:
• Гарбуз, приготовлений будьяк.
• Овочеві супи. Можна відварені
на м’ясному бульйоні.
• Нежирне світле м’ясо (теляти-

на, індичатина, курятина) – відварене, запечене без масла, котлети
на пару.
• Нежирна риба (тріска, судак,
сазан, навага) приготовлена на
пару, або запечена у духовці.
• Творог жирністю не менше 2%
(100-200г на добу), простокваша,
кефір.
• Каші: гречана, вівсяна, зі злакових пластівців.
• Рослинні олії, особливо оливкова холодного віджиму.
• Курага, ізюм.
• Кисіль, желе, пудинг.
• Підсушений зерновий хліб.

- Очистіть кілька штук буряка.
Варіть доти, доки овочі не стануть
однорідної маси. Вживайте отриманий відвар по три чверті склянки
кілька разів на день протягом 2-х
тижнів.
- Заваріть кукурудзяні волоски
(волокна) як чай. Такий напій позитивно діє на печінку.
- Пів склянки капустяного розсолу змішайте з половиною склянки натурального томатного соку.
Вживайте тричі на день після їжі
протягом двох тижнів.
- Добре діє на печінку напій,
приготований зі свіжих овочів
– моркви (200 г), петрушки (50
г), селери (150 г). Пийте його
щоранку натщесерце протягом
місяця.

А. ФЕДОТОВА: «Відмовтеся від страху – не буде неврозу...»
– Кожна людина може бути
схильна до невротичних розладів,
якщо вона не достатньо адаптована,
або якщо вона перебуває у хронічній стресовій ситуації і в неї немає
запасу реагування на цей стрес.
Таке захворювання виникає як захист особистості від самої себе, від
свого невміння керувати складною
ситуацією. За кордоном людина,
тільки-но відчує якісь зміни – одразу
йде за допомогою до психологів, психіатрів. А наші люди уникають нас до
останнього. Але боятися психіатрії не
варто – час гамівних сорочок минув.
Нині фіксацію застосовують тільки
доти, доки не подіяв медикамент.
– Як попередити виникнення
невротичних розладів?
– У першу чергу я би порадила повернутися до себе обличчям.
Важливо зрозуміти себе і прийняти

таким, який є. Не намагайтеся ідеалізувати себе, тоді не буде конфліктів
із собою. Людина повинна зрозуміти,
які в неї комплекси, і тоді вона зможе
ними керувати
Дуже важливо поважати свої почуття та бажання. Наприклад, якщо
хочете розважитися – зробіть це.
Тільки адекватно – не посеред вулиці
будь-якого моменту, а перенесіть на
вільний час.
Не треба боятися навколишнього
світу. Як правило, дуже заважає міф
про те, що світ – суцільна небезпека. Коли ми відчуваємо небезпеку
– виникає нестійкість, наш стан стає
межовим. У середині виникає страх,
ми починаємо всього боятися, перестаємо довіряти не тільки іншим, а
й собі. Усе це і розвиває невротичні
розлади.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Чай з молоком –
вишукано, але шкідливо!
Багато європейців полюбляють випити чашечку чорного чаю
з молоком. Це вважалося смачним
і корисним. Українці помалу також
«набралися» таких звичок.
Але група берлінських вчених
стверджує, що позитивний вплив
чаю на серцево-судинну систему
втрачається саме тоді, коли в нього
додається молоко.
Під час досліджень біохіміки підтвердили: вживання чорного чаю
сприяє нормалізації кров’яного тиску
та захищає від гіпертонії. Адже у чаї
багато специфічних біоактивних
речовин – катехінів. Вони сприяють
утворенню окису азоту. А це в свою
чергу призводить до розширення
кровоносних судин.

А білки – казеїни, які містяться
у молоці, понижують концентрацію
катехінів у чаї і блокують їхню позитивну дію на судини.
При щоденному вживанні чаю
з молоком тонус судин зовсім знижується.

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно). ■ Лікування захворювань
суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних
захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого
болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під
час лікування наприйомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р
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«Розумне фермерство»: вирощуємо Вибираємо насіння,
Сійте багато, сійте чим більше!
за біодинамічними технологіями абоЕксперти
і далі пророкують здорожчання продуктів,
Посівний календар, складений за
правилами біодинаміки, враховує співвідношення до Землі Місяця, Сонця й усіх
планет. Дотримуючись цього календаря,
можна отримати добрий урожай, а також
ефективніше спланувати сезонні роботи
на полі й у саду.

Сонце, повітря і вода – найкращі друзі фермера. А
ще – біодинамічні технології. Адже вони дозволяють
вирощувати чисті і здорові овочі, фрукти та злакові без
жодної «хімії», виключно на натуральних, природних
засобах підтримки родючості землі.
Культури
Корінь

Лист

Квітка

Плід

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

Морква,
картопля,
буряк, селера
й петрушка
кореневі,
цибуля,
часник,
топінамбур,
арахіс

Сіємо насіння

Роботи

1,9,10
28, 29

6, 7,
24, 25

3, 4,
21, 22, 31

18, 19,
26-28

Працюємо
із саджанцями

18, 19

14, 17

11-13

1, 8, 10

Салат, шпинат,
капуста,
щавель,
селера й
петрушка на
зелень, трави
зеленого
кормового
конвеєру

Сіємо насіння

5

1, 3,
21, 28, 30

25, 27

23, 24

 рацюємо
П
із саджанцями

13, 14,
23, 24

10, 11,
19-20

7, 8,
16-18

4, 14

Кімнатні квіти,
квіти, які
вирощуються в
оранжереях та
у відкритому
грунті, м’ята,
ромашка
аптечна,
троянда на
пелюстках,
рослини для
біодинамічних
препаратів

Сіємо насіння

2-4,
11, 12,
30, 31

8, 26

5, 23,
24

21, 29

Працюємо
із саджанцями

21, 22

9, 18

6, 14, 15

2, 3, 30

Городні:
помідори,
огірки,
гарбузи, дині,
кабачки;
польові:
соняшник,
бобові,
злакові;
садові: суниця,
яблуня,
груша, слива,
вишня, ягідні
й виноград;
лісові: глід,
шипшина,
горіх

Сіємо насіння

7, 8,
26, 27

4, 5,
22, 23

1, 19,
28, 29

15-17,
25

Працюємо
із саджанцями

15, 17

12, 13

9, 10

5-7,
11, 12

6, 20, 25

2, 4, 11, 27, 29

2, 20, 26, 30

9, 13, 20, 22

Несприятливі дні

* Усі сільськогосподарські культури розподіляються на чотири групи за ознаками формоутворення – Кореня,
Листа, Квітки та Плоду. Приклади за такою класифікацією відображені у календарній таблиці. До того ж, кожна
група культур поділяється за видами робіт. Так, посівні дні не співпадають із днями, коли працюють із саджанцями.
А насіння, посіяне у посівні дні, сходить краще. Для приживлення корінців більш сприятливі дні для саджанців.

тож ощадливим городянам слід озброїтись усілякими
посібниками з садівництва, вивісити на чільне місце
календар городника та детальний розклад руху приміських
маршруток, і – швиденько розставляти на підвіконниках
тісних хрущівок ящики з розсадою, пророщуючи під столом
картоплю...

Вимагайте «довідку»!
Хочете доброго насіння – купуйте
його у спеціалізованих магазинах, які
працюють уже не перший рік. Уважно
роздивіться упаковку: назва рослини,
її посівні якості та інструкція з використання на пакеті повинні бути українською мовою. Обов’язково перевірте
термін зберігання та використання
– тобто доки насіння зберігає свою
життєздатність за добрих умов зберігання. Така інформація мусить бути
обов’язково зазначена на легально
завезеному насінні.
Посівний матеріал завозять з
Голландії, Німеччини, Франції, Польщі та інших краї. Проте воно завжди
розмитнюється через державну
насіннєву інспекцію і продається
легально, якщо це насправді районовані сорти з гарною схожістю
та високим урожаєм. Вимагайте в
продавця документ, що підтверджує
якість насіння.
Уже декілька років в Україні діє
новий державний стандарт, отож,
купуючи насіння, попросіть у продавця надати «Довідку про сортові
та посівні якості». Цей документ видається лише на овочеві і баштанні
культури і коренеплоди. Він повинен
бути завірений мокрою печаткою.
Для реалізації насіння квітів видається документ іншого зразка.
Якщо підприємець купує в іншої фірми насіння для подальшого продажу,
він повинен надати копію «Довідки» та
власну довідку з мокрою печаткою.

Що саджатимемо?
Оздоровлення землі – чи не найперше завдання практичної біодинаміки. Адже саме на відновленій, живій землі можна вирощувати справді
натуральні і здорові овочі, фрукти
та зернові. Підвищити родючість
ґрунту можна, збільшивши чисельність мікроорганізмів, які утворюють
гумус – головну поживу для рослин.
Добрива ж мають бути із прокомпостованих органічних матеріалів. Бо
агрохімічні матеріали знесилюють

життєдайність мікрофлори ґрунту,
зменшують захисні сили рослин до
захворювань.
Найбільше виснажують
землю капуста, соняшник,
кукурудза. Після цих культур ґрунту потрібен компост
(гній). Після картоплі ж земля
відпочине, коли посіяти на ній
пшеницю або конюшину.

Навесні землю обробляють таким чином, щоби потім було менше
бур’янів. Її орють, культивують. Під
буряк, наприклад, це роблять у день
Кореня в посівний період. Процедуру повторюють приблизно через
10 днів, коли зійдуть бур’яни, і теж
у день Кореня. Тоді ж сіють буряк.
Бур’янів буде менше, а буряки зійдуть усі одночасно.

Традиційно дачники та городники
сіють буряк «Опольський довгий»
або столовий «Червона куля», є нові
сорти – «Делікатесний», «Ренова»,
«Пабло».
З моркви досить популярні гібридні та вітамінні сорти: «Віталонна» Ф1,
«Долянка», «Карлена», «Кампо»,
«Кораль», з ранніх непоганий врожай
дає «Лагуну» Ф1, «Регульська». Щодо
капусти, то загалом гарні врожаї дають
гібридні сорти: «Авак», «Амтрак»,
«Арос» Ф1, із традиційних – «Золо-

тий акр», «Крюмон» Ф1, «Колобок»,
«Лангедейкер».
Насіння картоплі потрібно вибирати, залежно від сорту. З ранніх
використовують урожайний сорт
«Рів’єра», з пізніх найбільш популярна
«Бела Роса».
Особливо ретельно потрібно вибирати насіння квітів, бо воно має
обмежений термін зберігання, а життєздатність простроченого низька,
тому обов’язково потрібно звіряти
дати. Дешеве насіння здебільшого і
погано сходить, а ще у пакетику насправді може бути зовсім інший сорт,
гірший, ніж рослина, намальована на
упаковці.

Вибираємо насіння за
запахом
Не саджайте один сорт культури,
беріть декілька, адже не завжди навіть випробуваний сорт дає гарний
результат. Крім того, не варто самому
збирати насіння, адже, швидше за все,
ви зберете насіння разом із відходами.
Краще купити: так дорожче, проте
надійніше – лабораторне насіння
ретельно відібране, відкаліброване,
має певну схожість.
Щодо розсади «з рук», якщо людина займається цим постійно, вона і
пропонує здорові, гарні рослини. Однак є продавці, які продають розсаду
із власноруч зібраного насіннєвого
матеріалу, з вигляду вона гарна, а
збирати потім нічого.
Овочеводи з багаторічним досвідом дають просту, але практичну
пораду: купуючи пакет насіння, обережно натисніть на пакетик, пересвідчіться у розмірах зерняток, а ще
обов’язково потріть: свіже насіння
навіть крізь папір запахом нагадає
рослину, старе матиме неприємний
запах.
І насамкінець. Городники з багаторічним стажем знають, що є роки
врожайні, а є – «порожні». І тоді хоч
яке елітне насіння не посієте – восени
тішитись буде нічим. Тому сійте багато, сійте чим більше!

Де ви берете городину? І чому саме там?

Тетяна, економіст:
– Маю власний город, який збираюся розширити від 4 до 6 соток.
По-перше, не люблю місто і під час
«порпання» в землі, відпочиваю і
тілом, і душею. По-друге, і найважливіше – хочу, щоб мої діти й онук їли
екологічно чисту городину!

Ліля, безробітна:
– Найчастіше ходжу на Червоноармійський базар. Про нітрати намагаюся не думати. Адже городу не
маю, тож іншого виходу не бачу.

Іван, пенсіонер:
– Фрукти й овочі купую на базарі,
тому що не маю городу. Але маю перевірених знайомих, яким довіряю.
Сподіваюсь, у них екологічно чиста
городина…

Валентина, працівниця лікарні:
– Хоча сама родом з села, та на
жаль, нікого там не маю. Тому доводиться скуповуватись на ринку.
Щодо «хімії», то сумніваюся, що нині
продають «чисті»продукти. Але
люди пристосовуються до всього!

Володимир, страхувальник:
– Овочі, як правило купуємо на
ринку на Зеленій. Але у Лужанах
маємо свій сад, тому яблука завжди
передає бабуся, яка доглядає за
деревами.
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Кому належать АЗС України?
Автозаправний ринок нараховує близько 6320
автозаправних станцій і комплексів.
Близько половини ринку розділена між шістьма
«гравцями», які контролюють 2943 станції. З них 1638 (за
даним компанії «Галнафтогаз»), пов’язані з найбільшим
гравцем – групою «Приват». Крім цієї шістки на ринку
присутні регіональні мережі АЗС, окремі заправки, які
орендують відомі бренди, та небрендові заправки.
Усі ці заправки можна розділити за орієнтацією на
вітчизняні або імпортні нафтопродукти.
На території Чернівецької
області працюють 5 операторів
АЗС.

Географія АЗС
України
Багато водіїв надають перевагу
конкретним мережам АЗС та використовують їх за програмою лояльності.
Однак, не всі водії знають, чи зможуть
вони заправити автомобіль на АЗС обраної мережі під час поїздок до інших
регіонів.
Усього в Україні працюють п’ять
мереж АЗС, об’єднані єдиним брендом.
Найбільші з них –«WOG» і «OKKO».
Вони починали свій розвиток із західної України, й досі мають там найбільшу кількість об’єктів.
Мережа «WOG» нараховує 328
АЗС, «ОККО» володіє 311 заправками.
Наступна за розмірами мережа
– «Lukoil». До її складу входять 284
АЗС. Більшість заправок «Lukoil» зосереджені на півдні та в ценрі країни.

Імпортери –
законодавці моди
Від 2005 року, коли був розблокований імпорт автомобільного палива,
на території України з’явилися нафтопродукти, яких раніше тут не продавали. Зокрема, з’явилося паливо
преміум-класу для власників дорогих
авт. Збільшилась кількість якісного
пального.
Імпортери, які торгували цим
продуктом, крім самого палива почали пропонувати ще й інші послуги:
підкачування шин, пилосос, мийка,
ресторан тощо.
Оскільки найбільші нафтопереробні заводи зосереджені на сході та
в центрі України, то імпортери окупу-

вали ринок інших регіонів.
Із західного регіону розрослись
мережі «WOG» Ігоря Єрємєєва та
«OKKO» Віталія Антонова. І досі на
Західній Україні вони мають найбільшу
кількість станцій, на сході – найменшу.
«WOG» декларує, що імпортує паливо
з Румунії, Греції, Литви та Польщі.
«OKKO» працює переважно з литовським паливом.
Третя найвідоміша мережа-імпортер – «Shell», яка раніше належала
російській групі «Альянс». Найбільша кількість цих заправок на півдні
України, адже «Альянс» свого часу
контролювала Херсонський нафтопереробний завод (НПЗ).
Усі інші імпортери – це переважно
мережі регіонального масштабу. Серед них – «Parallel» Ріната Ахметова
на сході, що продає українське, російське, білоруське та литовське паливо.
Ще один гравець ринку – київська
мережа «КЛО», яка торгує литовським
і румунським паливом.

Як ринок АЗС
розподілений між
основним гравцями
Найбільша ніша у групи «Приват»
Ігоря Коломойського, яка контролює
Кременчуцький, Дрогобицький та Надвірнянський НПЗ. Об’єми цієї групи
можна оцінювати тільки приблизно,
адже вона не має єдиної структури:
АЗС весь час переводяться з одних
дрібних структур на інші. Частина з
них працює під брендами «Авіас»,
«Сентоза», «Укртатнафта» та «Укрнафта». Вони продають продукцію
з Кременчука. Інша частина АЗС – небрендова, і саме через неї реалізовувались останнім часом так звані
компоненти бензину.
Маленькі заправки, яких в Україні достатньо, зазвичай закуповують
паливо у великих операторів: або в

Джерело: офіційний сайт мереж АЗС
На карті представлені АЗС групи «Приват» (бренди ANP, «Авіас», «Сентоза», «Укртатнафта») і ТНК,
оскільки компанії не розкривають детальні дані щодо розташування власнихі джоберських АЗС.

українських заводів, які не можуть продавати усе паливо через власні мережі,
або ж у великихімпортерів, які завжди
завозили до України палива більше, ніж
могли реалізувати вроздріб.

Незалежні та
безконтрольні
Не всі станції, які працюють під
брендами «ТНК» чи «Укртатнафта», належать цим нафтопереробним заводам.
Хоча, компанії переважно слідкують
за тим, щоби користувачі бренду продавали тільки їхнє паливо.
Відносно малі мережі АЗС та заправки-одинаки часто отримують зовсім не
той бензин, який оптовики купили
на заводах-виробниках. Річ у тім, що
багато нафтобаз не мають можливості
зберігати окремо різні сотри палива,
тому часто їх змішують.
Прямої залежності якості палива від
ціни встановити зазвичай неможливо ні
у великих, ні в дрібних мережах АЗС.

ну – закупівельні ціни.
За оцінками експертів Консалтингової групи, ціна бензину А-95 у лютому повинна була складати біля 9,4 грн
за 1 л, ціна дизпалива – близько 8,5 за
1 л. Однак це сталося у березні.
При цьому прибуток АЗС на кожному літрі бензину становить близько
80 коп, а на кожному літрі дизпалива
– близько 50 коп.
Ще один фактор, який впливає на
вартість нафтопродуктів – підвищення
імпортного мита до €80 за тонну диз-

палива та €130 за тонну бензину.
Експерти прогнозують, що у випадку підвищення імпортного мита
на нафтопродукти, вартість бензину
А-95 підніметься до 10,6 грн за літр,
а вартість дизпалива виросте до 9,3
грн за літр.
Позавчора уряд встановив
ціновий коридор на продаж популярного пального: бензин А
– 9,5 грн/л, ДП – 9 грн.

Скільки грошей
заробляє АЗС на 1
літрі?
У вартість бензину на АЗС входять
чотири головні складові: закупівельна
ціна палива, податки, витрати та прибуток оператора.
До податків входять акцизний
збір, який збільшили від січня, екологічний збір, який ввели також із січня,
та податок на додану вартість.
Основна складова вартості бензи-

Уряд обіцяє якісне і дешеве вітчизняне пальне
Ринок нафтопродуктів
буде стабілізовано шляхом збільшення переробки нафти до 14 млн. тонн
уже поточного року. Про
це заявив Прем’єр-міністр
Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів

Версії
передплатний індекс:

09584

С-во про держр
 еєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

ще в середині лютого. За
його словами «Міненерговугілля» разом з вітчизняними нафтопереробниками
розробило план заходів
щодо стабілізації ринку нафтопродуктів. Крім того подальше збільшення випуску

нафтопродуктів відбудеться за рахунок модернізації
українських НПЗ.
Прем’єр-міністр відзначив, що скасування попередниками мита на імпорт
нафтопродуктівпризвело
до монополізації з боку ім-

портерів, частка яких на
ринку сягнула 60%, що у
свою чергу дозволило їм
ввести «ціновий диктат» і
збільшити вартість пального практично до європейського рівня. «Така
ситуація неприпустима»,

– заявив Микола Азаровта
повідомив що Уряд проводить послідовну політику
модернізації вітчизняної
нафтопереробної галузі, у
тому числі шляхом захисту внутрішнього ринку від
надмірних обсягів імпорту.
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