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ЛЮДИНА, З ЯКОЮ

ЗАБУВАЄШ ПРО ЧАС

13 стор.

ПАЛИЧКА,

ЯКА ВБИВАЄ ЩОДНЯ

15 стор.
Історія нинішніх землян закінчиться, якщо ми не змінимо
концепцію свого проживання на голубій панеті. Нині споживаємо ресурси швидше, ніж екосистеми їх відновлюють.
На переконання деяких екологів, до 2100 року на Землі
залишиться всього 1 млрд. людей

ЯК ХУДОЖНИК

ЗАГРУЗ У НАМУЛІ

Сьогодні, 22 березня, відзначається Всесвітній день
води, а вчора, у весняне рівнодення, тобто 20-21 березня,
– Всесвітній день Землі.

Персональна виставка живопису

ТЕТЯНИ ХОМЕНКО
«І знову тобі…»

Виставкова зала «Вернісаж»
вул. Івана Франка, 15
Виставка з 29 березня по 17 квітня
Відкриття 29 березня о 16.00

о

www.versii.cv.ua

«Досить» – це та магічна дія,
яка може врятувати людство

4 стор.

о

о

7-8 СТОР.

2
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Передплатний індекс

Версі ї

акценти тижня

Зарплата голови облради –
майже $2 тис. за місяць

15413 грн. Окрім цього, щорічно йому надаватиметься
матеріальна допомога на оздоровлення та допомога
на покращення соціально-побутових умов, розмір якої
не вказується. Можна жити. І жити добре. Водночас, за
словами керівника Головного управління праці та соціального захисту населення, середній розмір заробітної
плати по області у січні цього року складав 2090 грн.
Питання про справедливість – риторичне. За словами
начальника юридичного управління облради Марії
ЄЛЄНІЧ, попередній голова облради отримував стільки
ж, але за мінусом 15%, так як не був кандидатом наук.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

офіційно

Соціальні стандарти життя буковинців зростуть

До реалізації нової соціальної
політики необхідно залучати інститути громадянського суспільства, – вважає Михайло Папієв.
– Роз’яснення соціальних ініціатив Президента України та їхня
реалізація в регіоні повинна відбуватися за участю інститутів громадянського суспільства, – наголосив
під час апаратної наради голова
Чернівецької облдержадміністрації
Михайло Папієв. Він висловив переконання, що необхідно поглиблювати розпочатий діалог з людьми, щоби
«допомога органів влади Буковини

була точною, сприяння – вчасним, а
спільні дії – ефективними». – З цього
діалогу, – вважає Михайло Папієв,
– повинна сформуватись довіра: і
підприємець, і працівник бюджетної
сфери, і учень, студент та пенсіонер
мають відчути, що при виникненні
проблем з ними поруч є влада, якій
можна довіряти.
Михайло Папієв підкреслив, що
розроблені органами влади заходи з
реалізації нової соціальної політики
необхідно винести на розгляд інститутів громадянського суспільства,
зокрема широко обговорити їх на

засіданнях громадських колегій,
громадських рад при обласній і районних держадміністраціях. «Про
наші дії в соціальній сфері має знати
кожен буковинець. Одразу попереджаю: не плануйте у цих заходах
наради, не плодіть нові папери і не
беріть зобов’язань, які не можете
виконати. Це повинні бути конкретні
кроки влади всіх рівнів, спрямовані
на підвищення соціальних стандартів життя буковинців», – зауважив
глава крайової виконавчої влади.

Прес-служба
облдержадміністрації

погляд

Дістали «мажори» звичайних українців! Діти високопосадовців зовсім знахабніли від вседозволеності та безкарності.
Спочатку лише давили простолюд своїми
«джипусіками», ганяючи трасами з божевільною швидкістю. Та ще й вливши у свої
ніжні організми неміряну кількість хенессі
чи текіли. Або занюхавшись кокаїном, накурившись «травки», наколовшись героїном. Ну, розчавлять на асфальті дитинку,
молоду дівчину або старенького дідуся,
потім заплатять родичам «відкупного» і –
продовжують свої розваги. Люди терпіли
їх занадто довго. Нарешті черговий «мажор» побив у ресторані дівчину, потягав її
за волосся підлогою. Все це зняла камера
спостереження й українці побачили ці
кадри на екранах своїх телевізорів. Тоді
масове невдоволення вихлюпнулося назовні й «мажорчик» відправився за грати.
Але ж ненадовго. Вирок йому було винесено умовний, з-під варти звільнено прямо у
залі суду. Один з розумних оглядачів попередив співгромадян: тепер нас будуть
безкарно ґвалтувати і палити живцем. Як
у воду дивився!
Нині українці обговорюють жахливий
злочин у Миколаєві, коли трійця негідників зґвалтувала й намагалася спалити дівчину. Лише випадково її вдалося
врятувати. А двоє з трьох мерзотників
виявилися черговими «мажорами», й їх
міліція відпустила на волю. Втім, вибух
народного гніву цього разу виявився могутнім, і ґвалтівники опинилися у камерах
слідчого ізолятору. Цікаво – на скільки?
Адже досвід показує: органи кривосуддя
вичікують, коли увага громадськості переключиться на інші проблеми, тоді справу спустять на гальмах і тишком-нишком

інформує облрада

На другому пленарному засіданні 8-ї
сесії Чернівецької обласної ради
16 березня під головуванням заступника
керівника крайового парламенту Валентина
Маніліча відбулося друге пленарне засідання 8-ї сесії Чернівецької обласної ради
VI скликання. Народні обранці затвердили
рішення територіальної виборчої комісії
щодо обрання Яценюка Фадея Степановича, доцента Чернівецького національного
університету ім.Ю.Федьковича, депутатом
Чернівецької обласної ради шостого скликання за списком політичної партії «Фронт Змін»
через дострокове припинення повноважень
депутата Чернівецької обласної ради Володимира Володимировича Дарчука у зв’язку зі
смертю останнього.
Під час розгляду питання порядку денного
«Про обрання голови Чернівецької обласної
ради» керівник депутатської фракції Партії
регіонів в обласній раді Георгій Галиць запропонував на вакантну посаду керівника вищого
представницького органу влади краю кандидатуру депутата обласної ради шостого скликання,
заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Гайничеру. Депутат обласної ради від «Фронту змін» Ярослав
Курко запропонував кандидатуру свого колеги
по фракції депутата Олександра Фищука.
Для здійснення процедури таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі
5 осіб, яку очолив Михайло Павлюк. Після
узгодження порядку отримання депутатами
бюлетенів у присутності численних представників центральних та регіональних ЗМІ відбулась

процедура таємного голосування за участю
98-ми народних обранців. За підсумками волевиявлення депутатів крайового парламенту 62
голоси отримала кандидатура Михайла Гайничеру, 34 депутати обласної ради проголосували
за кандидатуру Олександра Фищука. Один
голос було віддано «проти всіх». Один бюлетень
лічильною комісією був визнаний недійсним.
Таким чином, головою Чернівецької обласної ради шостого скликання було обрано депутата Гайничеру Михайла Івановича, який у присутності депутатського корпусу, запрошених
та журналістів склав присягу посадової особи
місцевого самоврядування. Депутати обласної
ради також ухвалили рішення про присвоєння
Гайничеру Михайлу Івановичу першого рангу
посадової особи місцевого самоврядування.
Гайничеру Михайло Іванович народився
23 жовтня 1950 року в с.Волока Глибоцького
району. У 1967 - 1972 роках – студент математичного факультету Чернівецького державного університету. Після закінчення вишу до
жовтня 1991 року працював в Чернівецькому
філіалі Київського інституту автоматики, де
пройшов шлях від старшого техніка до заступника директора з наукової роботи.
У жовтні 1991 року Михайла Івановича
Гайничеру було обрано заступником голови
Чернівецького облвиконкому. У квітні 1992
року Михайла Гайничеру призначено заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації. З липня 1994 до грудня 1998
року він очолював торговельно-економічну

місію у складі Посольства України в Румунії.
З грудня 1998 до лютого 1999 року – заступник генерального директора ТОВ «Мироно» (м. Чернівці). З березня 1999 до червня
2003 року – генеральний директор приватного виробничо-комерційного підприємства
«Інтер-А», ТОВ «Інтера» (м. Чернівці).
З червня 2003 року до серпня 2003 року
обіймав посаду заступника керуючого – начальника відділу розвитку бізнесу Чернівецької філії ТОВ «Укрпромбанк».
З серпня 2003 до лютого 2005 р. – виконувач обов’язків заступника голови – начальник
Головного управління економіки Чернівецької
обласної державної адміністрації.
З лютого 2005 до жовтня 2006 року працював старшим науковим співробітником
Державного науково-технічного центру
«Екоресурс».
З жовтня 2006 до квітня 2010 року – керівник торговельно-економічної місії у складі
Посольства України в Румунії.
З квітня 2004 року до обрання головою
Чернівецької обласної ради Михайло Іванович Гайничеру тричі призначався на посаду
заступника голови Чернівецької обласної
державної адміністрації.
Депутат Чернівецької обласної ради трьох
скликань. Член Партії регіонів з 2005 року.
У 2010 році обраний до складу Чернівецької
обласної ради шостого скликання. 16 березня
2012 року обраний головою Чернівецької обласної ради шостого скликання.
Михайло Іванович Гайничеру має вчений
ступінь кандидата технічних наук, є автором
45-ти наукових праць.
Одружений, має двох дочок та чотирьох
онучок.
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«Недосліджена» Кобилянська: невідоме стає відомим

Не такий страшний чорт,
як його малятко

Це у 7 разів більше, ніж у
пересічного буковинця
19 березня 2012 року вступив на посаду новий голова
Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру. Рішенням
8-ї сесії облради йому присвоєно 1 ранг посадової особи місцевого самоврядування. Наступного дня, 20 березня, на 9-й
сесії облради, депутати розглянули питання «Про порядок
оплати праці голови обласної ради». Його посадовий оклад
становить 15 мінімальних зарплат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 332 грн. згідно постанови №512
від 30.06.2005, а не 1073). Надбавка за ранг – 160 грн. До
цієї суми додається 90% окладу – надбавка за особливий
характер роботи та інтенсивність праці. Та ще плюсується
40% (оклад + надбавка за ранг) – надбавка за вислугу
років. Оскільки М. Гайничеру – кандидат технічних наук,
то до окладу йому додається 15% – за науковий ступінь.
Преміювання голови облради – до 60% щомісячно. Якщо
провести нескладні математичні розрахунки при умові
максимального преміювання у 60% (в чому сумнівів не виникає), зарплата голови облради складатиме
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звільнять злочинців. Як вже
не раз бувало. «Піпл усе схаває», – так
псевдо-еліта оцінює народ, який вважає
плебсом, черню, бидлом, «козлами».
Наразі плебейства й насправді вистачає.
Однією з фундаментальних вад української ментальності є зайва терплячість.
Однак рано чи пізно терпець народу
уривається, і тоді людей не зупинить ніхто
і ніщо. Обурення діями наступного «мажора» може вилитися у різні форми – від суду
Лінча до стихійного бунту. А справитися
з розлюченим натовпом ой як непросто!
Коли люди не вірять у справедливий державний суд, вони вдаються до самосуду,
що є вкрай небезпечним. Адже під гарячу
руку нерідко потрапляють зовсім невинні,
яких лінчують без слідства, адвокатів та
прописаних законом процедур, що дають
хоч якусь надію на об’єктивність і безсторонність суддів.
Один з миколаївських душогубів виявився активістом молодіжної організації
Партії регіонів. Гарний подаруночок зробив
своїм «партай-геноссе» у рік парламентських виборів! Опозиція витисне з цього
факту максимум, тим більше, що «регіонали» свою колишню популярність втратили
капітально. Хіба що в порядку контрпропаганди згадають дискредитованих членів
БЮТ – мисливця за людьми Лозинського та
нардепів-педофілів, справу яких сховано
під сукно. А народу залишиться чухати
потилицю і міркувати – хто гірший: нинішні
правителі чи їхні діточки. Мабуть, правду
колись сказав радянський гуморист: не
такий страшний чорт, як його малятко («не
так страшен чёрт, как его малютка»)!

Ігор БУРКУТ, політолог

На другому пленарному
засіданні 9-ї сесії
Чернівецької обласної
ради

20 березня під керівництвом голови Чернівецької обласної ради Михайла Гайничеру відбулося друге пленарне
засідання 9-ї сесії крайового парламенту. Депутати внесли
зміни до Програми реалізації державної політики з питань
сім’ї, дітей та молоді Чернівецької області на 2011-2012
роки, ознайомилися із ходом виконання Комплексної програми розвитку культури до 2013 року, затвердили Схему
планування території Чернівецької області. Народні обранці
ухвалили рішення про створення обласної комунальної установи «Всеукраїнський центр для дітей та осіб з особливими
потребами «Віра, надія, любов». Також прийнято рішення
щодо створення Чернівецького обласного комунального підприємства «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» шляхом
реорганізації обласної лікарні відновного лікування с. Брусниця. Сесія крайового парламенту погодила приведення
існуючого в області поділу лісів у відповідність до Порядку
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2007 року №733.
Депутати внесли доповнення до Регламенту Чернівецької обласної ради VI скликання, затвердили план
роботи Чернівецької обласної ради на 2012 рік, підтримали
звернення депутатів Кіцманської районної ради до Голови Верховної Ради України Володимира Литвина щодо
відзначення на державному рівні 600-річчя м.Кіцманя,
розглянули низку інших важливих питань порядку денного, які стосуються нагальних проблем життєдіяльності
територіальних громад сіл, селищ та міст області. У другому пленарному засіданні 9-ї сесії обласної ради взяв
участь і виступив голова Чернівецької обласної державної
адміністрації Михайло Папієв.

Збірку з маловідомими творами, написані
в останній період життя письменниці, презентували вчора до 70-річчя з часу смерті
Ольги Кобилянської.
Сталося це в літературно-меморіальному музеї письменниці. Збірка малої прози
має назву «Огрівай, сонце». Її упорядник
– Ярослава Мельничук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури ЧНУ. Вона – єдиний в Україні
науковець-філолог, яка детально досліджувала останній період життя і творчості
Ольги Кобилянської.
До збірки «Огрівай, сонце» ввійшли новели, оповідання, автентична публіцистика,
мемуари, літературна критика і деякі німецькомовні переклади, написані в останній пе-

Гемодіаліз став доступнішим
До відділення хронічного гемодіалізу обласної клінічної лікарні завезли
5 апаратів «штучна нирка». Для покращення медичної допомоги хворим, які
отримують замісну терапію методом діалізу, між ТОВ «Фрезеніус Медикал
Кер Україна» та Головним управлінням охорони здоров’я ОДА підписано
Меморандум про співпрацю. Відповідно до нього, у першому кварталі
цього року ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» забезпечить поставку
до відділення гемодіалізу нового обладнання та модернізованої системи
водоочищення на 12 діалізних місць.
Фахівці ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» проведуть підготовчі роботи зі встановлення обладнання, його інсталяції та введення в експлуатацію, а також вивчать можливість створення міжрайонного діалізного центру.
Заплановано поставку ще трьох апаратів «штучна нирка» та нової
системи водоочищення на 20 діалізних місць. Як повідомила прес-служба
ОДА, ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» запланувало цього року
вкласти в розвиток діалізної служби Буковини більш ніж 3 млн. гривень
інвестицій.

Вл. інф.

Завтра можна пройти
флюорографію безкоштовно
У рамках відзначення
Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням
на туберкульоз, 23 березня 2012 року з 09.00 до
15.00 на Соборній площі
міста Чернівці буде встановлено флюорограф.
Усі охочі зможуть безкоштовно пройти обстеження. Про це повідомили
у прес-службі Чернівецької міської ради.

колонка редактора

ріод життя. Більша частина того, що зібрано
у цьому виданні – не публікувалося раніше.
Над упорядкуванням книги чернівецький науковець працювала два роки. І ця збірка – свідчення того, що період з 1914-го по
1942-й рік для Кобилянської був теж цікавий і
плідний. Саме в ці роки був написаний роман
«Апостол черні», чимало новел, серед яких
«Вовчиха», «Юда», «Але Господь мовчить»,
«Огрівай сонце», а також мала проза, яка
за радянських часів не друкувалася – «Пресвята Богородице, помилуй нас», «Московський шверт», «Воєнний акорд». Ярослава
Мельничук довела, що публіцистичні статті,
в яких прославлялася радянська влада, не
належить перу письменниці.

Про яхти,
виживання та
несумісність
речей

У Чудейському навчально-виховному комплексі (НВК), що на
Сторожинеччині, виїзну прес-конференцію провела заступник
начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Любов Тарангул.
Як наголосила очільниця, після реорганізації та ремонту
Чудейська школа-інтернат перетворилася на сучасний навчальний заклад, де школярі та вчителі навчаються й працюють
у комфортних умовах. Просторі й світлі приміщення дозволили
вирішити проблему наповнюваності класів відповідно до вимог
державних санітарних правил. Діти навчаються в одну зміну.
Спальні ж корпуси реконструювали для дошкільнят. Нині при
НВК функціонує 3 дошкільних групи, в яких перебувають 86 дітей. Отож дошкільним вихованням нині охоплено на 19% більше
малят, ніж раніше.
За словами Любові Тарангул, учні Чудейської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату з 1 червня минулого року
зараховані до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів
№№ 2 і 4 міста Чернівці та Карапчівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Крім того, працевлаштовано 34 із 36
працівників колишньої школи-інтернату.
На утримання Чудейського НВК бюджет області передбачив
4 млн. грн.

Соціальні ініціативи Президента означають лише
одне – на носі вибори. Наша влада завжди активно починає дбати за народ перед його «волевиявленням». Та,
як відомо, ця турбота народ ніколи не рятує.
Ось нещодавно у моєї доброї знайомої помер чоловік,
який мав наукову пенсію, що була майже в 3,5 рази вища
за її 1200 гривень. Згідно з законом жінка мала би отримати замість своєї пенсії щонайменше половину пенсії
годувальника. Та коли пенсійні органи все порахували,
з’ясувалося, що переходити на пенсію чоловіка не варто,
бо гроші будуть ті ж самі, а може ще й менші! «Заплатила
за квартиру 500 грн – і це ще не повністю, купила ліків на
400 грн і тепер мушу якось прожити місяць на 300 грн»,
– бідкалася вона.
Якщо уряд дійсно прагне підвищити рівень життя народу, а для цього треба наповнити державну скарбницю,
то він, насамперед, мусить ввести податок на розкіш. Але
не на телевізори і холодильники та дешевенькі авта, а на
багатогектарні помістя, величезні маєтки і дороговартісні
машини, літаки та кораблики. Натомість у новій редакції
Митного кодексу разом зі спрощеним ввозом автівок, здається на рік, передбачається і здешевлений ввіз яхт, але
вже протягом 3-х років! Таким чином про себе подбали
парламентарі, серед яких лише одиниці не є мільйонерами та мільярдерами. Зрозуміло ж бо, що яхти – це саме те,
без чого пересічному українцю – ну просто ніяк!
Зрештою, той, хто добре вчив історію у школі, цьому
не дивується. Бо знає, що в царській Росії, куди входила
й Україна, податок на прибуток для дворян був введений
лише у 1916 році – перед революцією. Хоча розмови про
нього почалися одразу після відміни кріпосного права. Тодішній міністр внутрішніх справ Валуєв доручив
професору-економісту Івану Вернадському, батькові
всесвітньо відомого вченого Володимира Вернадського,
скласти проект про введення податку на доходи дворян.
Натомість тодішній міністр фінансів запропонував замість
цього збільшити так звану подушну подать на селян,
тобто податок з кожної душі (особи). Хто зна, якби тоді
прислухалися до розумних людей, може б і Жовтневої
революції не було. І жили б ми зараз, як й уся Європа, в
умовах демократії. Бо демократія, за словами Авраама
Лінкольна, це влада народу, з народу і для народу. В
Україні такої немає. А що ж тоді є в нас? Правильно – олігархія в найгірших її проявах. А олігархи, погодьтеся,
апріорі не можуть продукувати соціально спрямовані
закони та ініціативи. Бо опікування народом та олігархія
– речі несумісні, як геній і злодійство. Про що ж тоді мова?

Вл. інф.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Вл. інф.

Замість старої
школи – сучасний НВК

Учнів з Вашківців уразили в Чернівцях черги за… водою
До Всесвітнього дня води учні Чернівецької
гімназії №2 та Вашківецької школи провели
традиційну навчально-практичну конференцію
«Я – Земля», в якій взяли участь 20 учнів.
– Це представники гімназійного клубу «БІТ»
та учнівської організації «Талант» Вашківецької
школи, – розповіла організаторка конференції, учителька інформатики гімназії Тетяна
СПОРИНІНА. – Ми обговорювали тему довкілля
і безпосередньо води, яка є першоджерелом
життя. Але учасники заходу, незважаючи на
їхній юний вік, одразу ж зрозуміли, що берегти
довкілля, у тому числі й воду, можна лише за умови чистої душі. І щоби зробити довкілля чистим,
треба почати з себе, з екології власної душі. Саме
тому ми вже п’ятий рік поспіль проводимо подібні
конференції, аби діти змалку були свідомі того,
що вирішення загальних природничих проблем
залежить від кожного особисто.
На конференції учні представляли свої роботи, які потім жваво обговорювали. Вразила тепла
дружня атмосфера та зацікавлення дітей темами.
Скажімо, Галя Гнатишин, учениця Вашківецької
школи, розповіла про видатного науковця,
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Вашківецькі гості – учасники конференції
педагога та математика Григорія Бевза, якому
цього року виповнюється 85 років. А Таня Попович, учениця 7 класу тієї ж школи, повідала про
дітей з невиліковними уродженими вадами, але
сильними духом, які прагнуть вчитися. У цьому
їм допомагають педагоги Вашківецької школи,
тож дітки, незважаючи на хворобу, – відмінники. А в майбутньому вони планують здобувати
професію.
…Гостей, як учнів так і вчителів, вразили

великі черги людей, які з порожніми пляшками
вишикувалися у ряд за привозною водою.
– Не озброєним оком помітно, що у Чернівцях
є проблема з питною водою, – каже Ольга Усик,
учителька Вашківецької школи. – Тому дітям з
села також треба знати, що вода – це багатство.
А ті прісноводні річки, якими нагородила нас
природа, – справжнє золото, яке треба берегти!

Любов КАФАНОВА, «Версії»,
Фото Тетяни СПОРИНІНОЇ

Обласна державна адміністрація,
депутатський корпус, колегія та виконавчий апарат Чернівецької обласної ради, Чернівецька міська рада
висловлюють щирі співчуття заступнику голови Чернівецької обласної
ради, члену виконавчого комітету Чернівецької
міської ради МАНІЛІЧУ Валентину Михайловичу
з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті
його батька Михайла Ілліча. На 76-му році життя
відійшов у Вічність вірний син буковинської землі,
гарний сім’янин, уважний чоловік, дбайливий
батько і люблячий дідусь, добра та щира людина.
У ці скорботні дні поділяємо невимовний сум і тугу
близьких та рідних покійного, яких невблаганна
доля назавжди позбавила найдорожчої, найближчої для них людини.
Світлий, добрий спомин про Михайла Ілліча МАНІЛІЧА назавжди залишиться в серцях тих, хто
його знав, любив та поважав, хто мав честь жити
та працювати поруч.
М.Папієв, М.Гайничеру, Г.Галиць, В.Бурлака,
К.Крищенко, В.Михайлішин, М.Березовський,
М.Бурбак, С.Віщук, Н.Горук, В.Гребенщиков,
М.Кирилюк, І.Костинян, В.Куліш, Я.Курко,
М.Куцак, В.Мельничук, І.Паламар, О.Смотр,
В.Ткачук, М.Харабара, І.Шевчук, А.Моісей,
О.Паскар, П.Ротар, О.Тимофєєв.
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Ігор БУРКУТ – людина,
з якою забуваєш про час
Історик і політолог Ігор Григорович Буркут настільки
цікава людина в спілкуванні, що здається красенем.
Одна моя знайома сказала: «Таку людину не можна не
помітити. У виразі його очей, обличчя проступають усі
знання світу. І це – неповторно». До речі, вона з ним не
знайома і бачила його тільки на телеекрані та в парку,
де він часто гуляє з дружиною. А коли до цього додати,
що Ігор Григорович розуміє практично всі європейські
мови, пише на багатьох і може спілкуватися?! Чимало
історичних документів читає в оригіналі. Навіть Тору. А
при потребі порозуміється навіть з китайцем.
Щоби розповісти про нього, не вистачить і всіх
сторінок газети. Тому ми обрали стиль невеличких ессе з
різних періодів його життя.
Заборонена
література у
схованому ящику
– Чому саме історія стала сенсом Вашого життя?
Мій батько мав декілька спеціальностей: штурман флоту, офіцер
піхоти, крім того, закінчив історико-географічний факультет Ростовського учительського інституту та
історичний факультет у Львові. Він
був природженим істориком. Мабуть,
саме він мені і прищепив любов до
історії. Я постійно спілкувався з його
друзями-істориками, географами,
філологами… Вони завжди мене «тикали носом»: дивись, тут сталося те
і те, тут було то і то, а тут підписано
договір між Річчю Посполитою й
Османською імперією тощо.
Крім того у нас вдома була велика
бібліотека, з якою я вже змалку почав
знайомитися. Але крім тієї бібліотеки
на горищі нашого будинку був схований ящичок. У ньому зберігалася заборонена література – Грушевський,
Костомаров, німецькі книжки… І все
це я з великим задоволенням перечитував.

російсько-японської війни. Дід пояснив: той старезний чолов’яга був
учасником оборони Порт-Артуру,
служив у дивізії, якою командував
учасник оборони Севастополя 185455 років! Тепер згадую про це з великим задоволенням – адже цей чоловік
лише один із багатьох, пов’язаних з
історією, яких бачив живими...

Єднання з природою
і… небезпечна
криївка

…Влітку ми брали намети і йшли
за 12 км від Чорткова – до озера з
кришталево чистою водою. Розкладені намети, ліс, тиша, човен…
Ми збираємо гриби та ягоди, ловимо
рибу, тут же її коптимо… Один з приятелів усе вмів – розбивав намет за
кілька хвилин, орієнтувався в незнайомій місцевості. З ним нам не треба
було ходити до магазину – ми спокійно могли вижити в диких умовах. Одного ранку, коли лише розвиднялося,
я виліз з намету. Мій погляд впав на
високе старе дерево. Там сидів величезний орел. Ми всі дивилися на
нього, поки він нас не помітив. Тоді
птах змахнувши крилами й опустивУчасник російськошись попід самісіньку воду, в нас на
очах схопив з озера велику рибину й
японської війни
…Якось мій дід показав мені стаполетів геть.
ренького-престаренького чоловіка.
У тому ж лісі ми знайшли закинуту
Саме тоді відзначалося 50-річчя
криївку. У ній вже прогнили колоди і
вона провалилася. Почали туди заглядати,
Анекдоти від Ігоря Буркута:
підсвічуючи ліхтари***
ком, і побачили стіл,
Ховають алкоголіка. Два таких же колеги
на якому лежало щось
стоять біля труни. Один другому каже:
дуже іржаве. Зрозу– Слухай, Іване, а диви, який він тут гарний!
міли – міна або грана– Що ти хочеш? Два дні вже не п’є!
та. Тому не ризикнули
туди лізти.
***
Журналіст бере інтерв’ю у відомої особи:
– Ви п’єте?
– Ні.
– Курите?
– Ні.
– Може, дружині з чужими жінками зраджуєте…
– Та що ви! Жодним чином…
– То що ж, у вас зовсім немає недоліків?
– Є один, маленький. Я багато брешу.

Головне –
триматися
купи
...Коли нам було по
12-14 років, ми ганяли на велосипедах де
тільки могли – з Чорткова до Станіслава
(Івано-Франківськ),
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у Кам’янець-Подільський. Їхали,
ночували там, а потім верталися. Та
якось стався випадок, після якого
стало зрозумілим, що треба завжди
триматися купи: у мене на задньому
колесі полетіла «собачка». Ключ для
ремонту у нас був один на всіх. Але
хлопець, який віз цей інструмент,
їхав попереду і не помітив, що у нас
сталася «аварія». Тож довелося повертатися додому.

…Я не рибалка, та інколи хотілося
порибалити. Ми з друзями пішли за
місто, на Серет. Там був крутий схил,
тож можна було далеко закинути вудилище. І так добре «йшла» рибка!
Але черговий раз витягаю вудочку – а
риби нема, кукан обрізаний. І в приятеля та ж сама ситуація. Та одразу
ж знайшли «злодіїв» – водяні щури
поживилися нашою рибою. Почали
по них «стріляти». Але бачу – пливе
гадюка – велика і стара. Виповзла – і
цап щура, та й попливла з ним у роті.
Так я і зрозумів, що стріляти нам не
треба. Адже маємо допомогу.

…Влітку ми завжди подорожували на байдарках по Серету чи Дністру. Якось взяли із собою патефон
та платівки. Берегли їх, як зіницю
ока! Зупинилися на ночівлю, розвели багаття, розбили намети. Тепер
можна й поспівати, музику послухати. Платівки лежали під великим
деревом. І от один наш товариш
раптом виліз на те дерево. Під ним
обламалася гілка й він упав прямо
на ті платівки! Хоч би одна вціліла!
Так ми у той вечір залишилися без
музики.

Барнаул – улюблене
місто…

– Як ви, тоді ще діти, ставилися до німців? Адже війна лише
закінчилась…
…Мені дуже поталанило: я вчився
з дуже цікавими людьми. Хоча школа
була російська, у ній навчалися діти
різних національностей. І українці,
і татари, і вірмени, і молдавани, і
поляки, була серед нас і караїмка
(представників цієї національності у
світі залишилося дуже мало). Також
навчалася й німкеня, щоправда, вона
стверджувала, що єврейка. Я знав її
батьків. Але в класі до неї ставилися
приязно, бо вона була нормальною
дівчиною.
Та коли довелося обирати іноземну мову, яку треба вивчати, вчителі
запропонували німецьку. То ми всім
класом закричали, що фашистську
мову вчити не будемо! Хоча викладач був геніальним педагогом. Свого
часу він, неповнолітній хлопець, був
перекладачем під час війни. Але ми
обрали англійську... З учителькою
нам не пощастило – вона нас нічого
не навчила. І коли нарешті з чоловіком-офіцером виїхала до Барнаула,
це місто стало нашим улюбленим
містом у світі, хоча ми не знали, де
це і що це.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Джон Картер: Між двох світів» 3D: 09.40, 14.20; «Голодні ігри»: 11.50, 16.30, 19.05, 21.40.
Малий зал: «Той, хто пройшов крізь вогонь»: 17.00; «Артист»: 15.20; «Ніжність»: 21.50; «Небезпечний метод»: 13.00,
19.00.

Ветеран Громадянської війни в США Джон Картер проти своєї волі
опиняється на Марсі, де потрапляє в полон до войовничих чотириметрових тубільців. Картеру потрібно не тільки врятуватися, але і визволити
принцесу Дею Торіс з Геліума.
Початок прокату – 8 березня в кінотеатрі «Чернівці».
Жанр: пригоди, фантастика, фентезі, екшн
Режисер: Ендрю Стентон
В ролях: Марк Стронг, Домінік Уест, Уіллем Дефо, Джеймс Пьюрфой
Країна: США
Рік: 2012
Бюджет: 250 млн. дол. США
Прем’єра (в Україні): 08.03.2012
Прем’єра (у світі): 07.03.2012

Гадюка-помічниця

Впав з дерева –
розбив платівки

Теле

теле
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26.03 - 1.04.2012

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Джон Картер» 3D: 10.00, 16.30, 21.00; «Лоракс» 3D: 14.30, 19.00.
Малий зал: «8 перших побачень»: 11.40, 19.20; «Білосніжка. Помста гномів»: 13.20, 15.20, 17.20, 21.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Джон Картер» 3D: 17.40, 22.00; «Лоракс» 3D: 11.40, 13.40, 15.40, 20.00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
24 березня, 18.30: «Сон літньої ночі».
25 березня, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою»; 18.30: «Тисяча снопів вітру».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
25 березня, 12.00: «Лікар Айболить».
ТЕАТР «ГОЛОС»
24 березня, 18.30: «Фатальні пристрасті».
25 березня, 18.30: «Фатальні пристрасті».
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ
ТА АМАТОРИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА!
Від імені президії Чернівецької обласної організації профспілки працівників культури України прийміть найщиріші вітання з професійним святом!
Зичу Вам міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення професійних планів, особистих бажань, усіх мрій та задумів.
Сьогодення ставить перед Вами завдання пошуку
нових форм, нових підходів до справи, творчості. Тож нехай кожен день буде осяяний високим
злетом душі. А добре самопочуття, гарний настрій
стануть запорукою Вашого життєвого успіху.

Війною ще смерділо

Після 45-го війна ще продовжувалась… У нас вона закінчилася десь у
1952 році. Було багато трупів, руїни,
напівзруйновані будинки. І стріляли,
і гранати кидали… У пам’яті спливає
картина: біжать солдати по вулиці, когось наздоганяють, стають на коліна,
прицілюються, стріляють... Війною ще
смерділо. Якось їхали поїздом з Харкова до Чорткова. Військовополонені
німці відбудовували вокзали. Зима,
люті морози, а вони худі, змарнілі,
напіводягнені… Я відчував страшенне
співчуття до цих людей. Але звичайні
люди, які так само постраждали від війни, щось їм приносили, допомагали.

«Пресували» за тризуб

…Я з дитинства збирав монети,
паперові гроші і марки. Якось приніс
на пари українські гривні і карбованці
з тризубом. І почали з одногрупником
обмінюватися, ділитися досвідом. Тоді
усі наші однокурсники вперше побачили тризуб. Але у той час це було досить
небезпечною «розвагою» – хвиля боротьби з українським буржуазним націоналізмом. Я розповів історію тризуба, намалював цей герб… А через добу
мене «запросили» на бесіду… Дякуючи
друзям, які піднялися на мій захист,
мене відпустили. А той студент, який
на мене доніс, потім каявся. Чому він
так вчинив – я його навіть не запитав.
Думаю, така людська натура…

«Дід Мороз!»

– Не можу не запитати про
вашу бороду…
– Вперше борідку я відпустив у
студентські роки. Але не на довго. Та
майже 10 років тому потрапив до лікарні. Не міг голитися тривалий час, бо
лежав у напівпритомному стані. І коли
нарешті отямився, подумав: а навіщо
витрачати час – можна ходити й з бородою! А тепер, коли їду у тролейбусі,
діти, побачивши мене, обов’язково

Довідка «Версій»:
Ігор Григорович БУРКУТ
народився у селі Дудукалівка
Єгорлицького району Ростовської області в Росії. Коли йому
виповнилося 2 роки, батьки
переїхали на Тернопільщину
до Чорткова. Там закінчив 8
класів, після цього поступив у
медучилище та отримав фах
фельдшера. Вже працюючи
медиком, заочно навчався на
історичному факультеті Чернівецького університету, який
закінчив 1974 року. З 1978 року
працював у Чернівецькому відділі інституту історії Академії
наук СРСР, не покидаючи викладання на різних кафедрах
ЧНУ.
Чернівці стали рідним містом для нього від 1968 року.

мусять посмикати за неї. Інколи буває,
що дитина починає вигукувати «Дід
Мороз!»…
– Все ваше життя – у роботі. А
як відпочиваєте?
– Люблю проводити час на природі. Для мене – це найкращий відпочинок. Ми з дружною часто гуляємо у
парку. Не обов’язково мати вудочку чи
рушницю. Просто споглядаю природу.
Я дуже люблю пташок. Читаю підручники з орнітології. Торік ми з дружиною
нарешті побачили очеретянку. Всі
чують, як ці птахи співають, але як
правило, їх ніхто не бачить…

Любов КАФАНОВА, «Версії»
Ігорю Григоровичу
виповнюється 65 років.
Колектив газети «Версії»
вітає іменинника, бажає
міцного здоров’я, наснаги і
багато літ життя!

Орест ВАСИЛАШКО, голова обласної організації
профспілки працівників культури України, Заслужений працівник
культури України

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35,20.50 Народнi грошi.
09.40 Точка зору.
10.00,12.15,13.25,14.25,22.50 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.00 Контрольна робота.
13.40 Мiжнародний турнiр з художньої гiмнастики «Кубок Дерюгiної».
Фiнал.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Euronews.
15.40 Х/ф «Приборкання вогню».
18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.20 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.40 Романси О. Малiнiна.
20.35 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.40 Свiт спорту.
21.50 «Весняний жарт» з «ЕКСББ».
22.20 Православна енциклопедiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Пластилiнова ворона».
01.35 М/ф «Трям, здрастуйте».
01.45 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с «Священик серед нас».
04.30 Хто в домi хазяїн?
05.00 Д/ф «Мозок у дзеркалi».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30
«ТСН».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.05 Мелодрама «Подаруй менi
недiлю».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Принци бажають познайомитися».
22.30 «Х-мiсiя».
23.50 «Tkachenko.ua».
00.40,05.05 Т/с «Одержимий». (2).
01.30 Трилер «Якось в Америцi».
(2).

IНТЕР
05.20 Т/с «Агент нацiональної
безпеки 6».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.35,20.30 Т/с «Жуков».
1 3 . 3 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.30 Х/ф «Щастя за контрактом».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/с «Лектор».
00.40,04.40 «Позаочi».
01.25 Х/ф «Залiзна людина 2».
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Лев Дуров. Iсторiї
веселi i сумнi».

ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.30,01.50,02.30 Погода.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.10,12.55,19.20,00.50
Спорт.
06.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.05 Факти.
09.15 Море по колiно.
10.00 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс: Мiсiя
Клеопатра».
12.05,13.00 Х/ф «Астерiкс на
Олiмпiйських iграх».
15.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого черепа».
17.40 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.

З 19-25 березня філія обслуговування юнацтва проводить Тиждень молодіжної книги.
Щодня – окремі заходи, зустрічі з письменниками, книговидавцями, читачами.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«5+». Звітна виставка чернівецького фотоклубу «Позитив».
«Подих космосу». Виставка живопису художника з Киргизії Романа Гуманюка.
«Фото прикордонних краєвидів». Виставка за результатами проекту в рамках транскордонного співробітництва
України – Румунії – Молдови (за підтримки ЄС).
«Барви людської душі». Виставка портретного живопису молодої чернівецької художниці Олесі Лисько.
«Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня народження
автора проекту будівлі ЧХМ.
«Благодійність крізь призму об’єктива». Всеукраїнська фотовиставка. Відкриття 30 березня о 12.00.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
24 березня, 18.30: концерт інструментальної музики. Дует скрипалів.
Паб «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)
26 березня: Іван Боголюбський.
27 березня: «Санта Марія».
28 березня: «Формула ПЛЮС».
29 березня: «We Are» (м. Харків).

26 березня

19.25,01.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с «Чужий район».
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,02.35 Свобода слова.
01.55 ПроЦiкаве.

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

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

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20,17.00,
19.50,01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»

07.50, 09.00,13.10,15.55,19.40,21.
50,00.25 «Погода»
08.30 «Західний експрес»
09.05 Д/с «Світове телебачення»
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45,21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Петрівка, 38» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00 Т/с «Сармат».
12.50 «Хай говорять. Восьмого
березня».
15.20,02.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.30 Т/с «Подружжя».
22.30 Х/ф «Цар скорпiонiв». (2).
00.20 Т/с «Слiдчий комiтет» (2).
02.10,05.30 Т/с «30 потрясiнь» (2).
02.50 Т/с «Анжелiка».
04.40 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)

понеділок
понеділок
18.30 «Надзвичайні події»
18.45 «Лідери якості»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.30, 04.00 Х/фільм
02.40 – «Телелітопис краю»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Comedy Woman.
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.05 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
15.15 Т/с «Ранетки».
16.10 УТЕТа тато!
16.40,20.30 Т/с «Унiвер».
18.35 БарДак.
19.35 Т/с «Дєтка».
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв» (2).
00.00 Дурнєв+1.
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН
05.45 «Легенди бандитської Одеси».
06.35 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Сумка iнкасатора».
08.30 «Правда життя».
Колекцiонери душ.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Тенета рекета».
15.45 Х/ф «Плащаниця Олександра Невського».
18.30,03.15 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.00,04.40 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Епоха героїв». (2).
02.30 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».

06.55,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
07.55 «Танцюють всi! Повернення
героїв».
11.10 Х/ф «Наказано одружити».
13.40,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
02.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Днi Турбiних».
04.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Майстер Меннi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 0 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Машина часу».
11.40,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.45 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.45 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
19.55 Т/с «Молодята».
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Купiдон».
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Iван Франко.
03.00,03.40 Зона Ночi.
03.05 Скiфи (свiдчення i версiї).
03.30 Яготинське лiто.
03.45 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Х/ф «Дорожня банда «4
лапи».
08.50 Т/с «Серце матерi».
16.10 Х/ф «Троє в каное».
18.10 М/ф «Роги i копита».
20.00 «Розкiшне життя».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 Т/с «Я лiкую».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
23.55 Х/ф «Санктум».
01.40 Х/ф «Бандити».
03.20 «15 хвилин до завтра».
03.50 «Мобiльнi розваги».
04.05 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.50 Народнi грошi.
09.30,12.15,13.25,15.50,16.30,19.
20 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.00 Кордон держави.
13.30 Х/ф «Ягуар».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Оновлене мiсто.
16.35 Х/ф «Доля людини».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Про головне.
19.25 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.15 Aфтершок.
20.35 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Д/ф «Цiна великих iлюзiй».
03.15 Т/с «Священик серед нас».
05.00 Д/ф «Неймовiрнi лiтаючi
машини професора Емiшена».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22.4
0,02.35 «ТСН».

06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення».
14.00,14.50,02.55 «Давай одружимось».
15.45,03.40 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,20.50,23.00,23.35 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «I прийде кохання».
00.00,04.45 Т/с «Одержимий». (2).
01.00 Комедiя «Нiколи не пiзно».
(2).

IНТЕР
05.25 Т/с «Агент нацiональної
безпеки 6».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Жуков».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,04.55 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/с «Лектор».
00.40 Д/ф «Секретнi територiї.
НЛО. Сусiди по сонцю».
01.30 «Подробицi» - «Час».
01.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.00 Х/ф «Сищик».
04.05 Д/ф «Територiя непiзнаного.
Оракули влади».

ICTV
05.10,06.30,01.45,03.45 Погода.
05.15,08.45,03.20 Факти.
05.30,04.20 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
06.40,15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.35 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.50 Народнi грошi.
09.20,10.50,12.15 Погода.
09.25 Уряд на зв`язку з громадянами.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.20 Х/ф «Маленькi трагедiї».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Маленькi трагедiї».
18.15 221. Екстрений виклик.
18.55 Про головне.
19.20 Вечiр пам`ятi народного артиста України Н. Яремчука.
20.35 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
21.25 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Про головне.
02.50 Т/с «Священик серед нас».
04.30 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
20 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 «Шiсть кадрiв».
11.25,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря

Зайцевої».
12.20 «Знiмiть це негайно».
13.15 «Цiлковите перевтiлення».
14.05,14.55,03.10 «Давай одружимось».
15.50,03.55 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,20.50,23.40,00.15 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «Грошi».
22.15 «Пекельна кухня 2».
00.40,04.55 Т/с «Одержимий». (2).
01.35 Комедiя «Нiколи не пiзно».
(2).

IНТЕР

05.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки 6».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.30 Т/с «Жуков».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.35 Т/с «Лектор».
00.40 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.05 «Подробицi» - «Час».
01.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
0 1 . 3 5 Х / ф « Тр а к т и р н а
П`ятницькiй».
03.00 Х/ф «Хлiбний день».
04.25 Д/ф «Мiф про Распутiна, або
Суто англiйське вбивство».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.15,04.25 Погода.
05.20,03.55 Факти.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.40,15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.30 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Чужий район».

12.45 Факти. День.
13.05,20.10 Т/с «Чужий район».
16.25 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Брат». (2).
01.50 Х/ф «Пiдземний свiт». (2).
03.50 ПроЦiкаве.

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

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

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

01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фаталісти» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Велике журі. Чи є у міста
власне обличчя?»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00 Т/с «Сармат».
12.50 «Хай говорять. Бiси».
15.20,02.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.30 Т/с «Подружжя».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Т/с «Слiдчий комiтет» (2).
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь» (2).
03.55 Х/ф «Цар скорпiонiв». (2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10,16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «Долі жіночі» (рум.мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»

28 березня
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Брат 2». (2).
02.20 Х/ф «Брат». (2).

5 КАНАЛ

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

ТВА

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

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20, 09.40, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
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17.30, 20.15 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум. мов)

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.05 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,20.30 Т/с «Унiвер».
18.35 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв» (2).
00.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди бандитської Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Полювання на сутенера».
08.35,19.00,23.30,01.50,04.35
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Танкер «Танго».
15.40 Х/ф «Сiль землi».
16.50 Х/ф «Хiд конем».
18.30 «Речовий доказ». У пастцi
наркомафiї.
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Ак ула Юрськ ого
перiоду». (3).
02.20 «Речовий доказ».
02.45 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
05.45,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.05 Т/с «Комiсар Рекс».

09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.00 «Куб 2».
12.05 Х/ф «Звiдки беруться дiти?»
14.00,19.05 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
01.55 «Вiкна-спорт».
02.05 Х/ф «Днi Турбiних».
03.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.20 М/с «Гу б к а Б об
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Шури-амури.
23.55 Т/с «Купiдон».
01.25 Т/с «Плiткарка».
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Микола Лисенко.
02.55,03.40 Зона Ночi.
03.00 Подорож у втрачене минуле.
03.30 Цiна повернення.
03.45 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Свiт зiрок».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста. А я
люблю жонатого».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».
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бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Велике журі. Чи є у міста
власне обличчя?»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фаталісти» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Одного разу в Голівуді» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Сармат».
12.50 «Хай говорять. Снiгова
грудка».
15.20,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Вуличний боєць». (2).
02.15,05.15 Т/с «30 потрясiнь» (2).
03.45 Х/ф «Лабiринти брехнi»(2).

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30,14.30,17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 «Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.)
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.25 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»

22.30, 04.00 Х\\фільм
02.40 «Експромт»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.05 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа мама!
16.40,20.30 Т/с «Унiвер».
18.35 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв» (2).
00.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди бандитської Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Потерпiлi претензiй
не мають».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.35
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Танкер «Танго».
15.40 Х/ф «Сiль землi».
17.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi».
18.30 «Правда життя». Чим би
дитя не тiшилось.
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Морський вовк». (2).
02.30,03.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.05 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.45,14.55 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.55 Х/ф «Самотнiм надається
гуртожиток».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.55 «Битва екстрасенсiв. Бо-

ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряне життя. Пiд
скальпель заради мрiї».
23.15 Т/с «Доктор Хаус».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Днi Турбiних».
03.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 0 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Ревiзор.
23.55 Т/с «Купiдон».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Плiткарка».
02.15 Зона ночi. Культура.
02.20 Невгамовний Пантелеймон.
02.45,03.35 Зона Ночi.
02.50 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
03.20 Останнiй лоцман.
03.30 Та, що поряд.
03.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Iсторiї великого мiста. А я
люблю жонатого».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Мамо, я
вагiтна».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».
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Вода – джерело світових проблем
Бі-Бі-Сі радіо: Від нашого власного кореспондента Алекса Кірбі
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/fooc

Ведучий програми: – Водний дефіцит
викликає напруження між багатьма державами світу, особливо ж в Африці. Скажімо,
води Тигру й Євфрату є предметом розбіжностей між Туреччиною, Сирією та Іраком.
Ізраїль, Ліван, Іорданія та Палестинська
автономія ведуть суперечки щодо водних
ресурсів р. Іордан. А ситуація в басейні
Аральського моря в Центральній Азії затьмарює стосунки між цілою низкою країн,
назва яких закінчується на «стан».
Алекс Кірбі, який брав участь у навчанні
регіональних журналістів в Україні (тоді
ж відвідав і Чернівці – ред.), наголошує, що
коли йдеться про спільне використання настільки дефіцитного й життєво важливого
ресурсу як вода, хтось завжди опиняється у
невигідному положенні. Йому слово:
– Напевне, харчування на борту літака, який
направлявся до Києва, було попередженням про
те, що мандрівка буде незвичайна. «Українські
авіалінії» стверджували, що видана нам їжа є
сендвичем. Напис на упаковці переконував: «...
завдяки ідеальному рецепту наші сендвичі не
мають шкідливого впливу на організм». Самовпевнена заява, подумав я і відкусив перший
шматок. Текстура того, що опинилося у мене в
роті, нагадувало добре просмажений картон, але
смак не піддавався опису, так як жодного смаку

не було – ні найменших слідів помітного присмаку чи аромату. Так що реклама, можливо, була
вірна, і наші організми не відчули шкідливої дії.
У рамках тижневої програми навчання наша
група сплавлялася на надувних човнах річкою
Дністер, ночуючи в палатках. Бо хотіли на власні
очі побачити проблеми, що виникають, коли
кілька країн з різними потребами спільно використовують ресурси ріки. …Дністер бере початок
у Західній Україні, протікаючи неподалік Карпат
і кордону з Румунією, а потім впадає до Чорного
моря. Ідилічні пейзажі в цій частині України є різким контрастом до промислових і вугледобувних
районів на сході. Замість териконів мандрівник
бачить обширну трав’янисту рівнину, розсічену
полями соняшників, що зникають аж за горизонтом. Часто зустрічаються маленькі ошатні села
й сади, повні яблук та абрикосів. На шляху до
півдня Дністер перетинає територію Молдови,
тому доля річки залежить не тільки від Києва,
але й від Кишинева. Та, незалежно від політики,
види ріки зачаровують – прибережні ліси та луги,
коні, запряжені у вози з сіном, на березі бабусі,
які уважно споглядають за зграйками качок і гусей, безліч диких птахів, серед яких і білі лелеки,
що прочісують поля у пошуках їжі, і кілька видів
чапель. Нам навіть поталанило побачити чорного
лелеку, що самотньо походжав берегом.
Утім, подорож запам’яталася не тільки за-

Вода для життя:
в Україні її бракує

22 березня – Всесвітній
день води
За визначенням Європейської економічної
комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тисячі м3 річного стоку на людину,
вважається водонезабезпеченою. За запасами
води, доступними для використання в Україні, у середньоводні роки на людину припадає 1,09 тис м3,
а у маловодні — 0,62 тис м3 води. Централізованим
водопостачанням забезпечено 65% українців: 83%
— у містах, 26% у сільській місцевості (за даними
звіту COWI, 2002). Водою з колодязів користується
близько 11 млн. громадян України. За офіційними
даними, 1,8 млн. колодязів забруднені. Понад 800
тисяч людей у 13 областях та АР Крим користуються
привізною водою, часто низької якості.
Централізованим водовідведенням забезпечено 53% населення України, з них: 74% — у містах,
та 9% — у сільській місцевості.
З історії:
2 грудня 1992 року Генеральна асамблея ООН
прийняла резолюцію про щорічне проведення
Всесвітнього дня води 22 березня, починаючи
від 1993 року. Головна мета Дня води — активне
інформування серед широких верств населення
та привернення уваги громадськості і політиків до
проблем води.
Попередні роки дні води були присвячені таким
проблемам як:
• 1994: Турбота про водні ресурси справа кожного
• 1995: Жінки і вода
• 1996: Вода для спраглих міст
• 1997: Вода світу: чи її достатньо?
• 1998: Підземні води — невидимий ресурс
• 1999: Кожен живе нижче за течією
• 2000: Вода для 21 століття
• 2001: Вода і здоров’я
• 2002: Вода в інтересах розвитку
• 2003: Вода для майбутнього
• 2004: Вода і катастрофи
• 2005-2015: Вода для життя

вдяки тваринному світу ріки, але й зустрічам з
місцевими мешканцями. Одого разу нас відвідали
два приязних українця на старенькому мотоциклі
з коляскою, який безшумно скотився до табору на
вільному ходу. Один з гостей присів поруч з нами,
швидко хильнув кілька дуже великих порцій
горілки. Потім звернувся до мене із запитанням,
якого я боявся: «Хочеш прокататися в моїй колясці?» Коли через півгодини ми повернулися:
мені обробили поверхневу рану, що рясно кровоточила. Її я отримав у той момент, коли мотоцикл
злетів з дороги в густі кущі.
Наша подорож завершилася біля Дністровської гідроелектростанції, розташованої неподалік від кордону з Молдовою. Нині Україна
активно розширяє станцію, бо гостро потребує
додаткової енергії – більшість теплових електростанцій країни наближаються до завершення
строку експлуатації, а ресурсу атомних електростанцій вистачить не більше ніж на 20 років. Але
чим більше води буде накопичено в українських
водосховищах у верхній течії річки, тим менше
її дістанеться Молдові, яка дуже залежить від
сільського господарства і вимушена враховувати
кожну краплю дністровської води. Коли 2007 р.
її застаріла система зрошення вийшла з ладу,
країна втратила майже 60% врожаю, а згідно з
деякими повідомленнями, і всі 90%. Як зауважив
один українець, «для молдаван співробітництво

щодо Дністра – життєва необходність, тоді як для
нас це лише одна з великих річок».
Ведучий програми: – Дельта Дністра для
чорноморського побережжя має велике
значення для дикої фауни. Там зупиняються
перелітні птахи, які мігрують між Сибіром та
Африкою, наприклад, каравайка з сімейства ібісових та колпіца. Один натураліст
повідомив мені, що до будівництва плотини
ГЕС він спостерігав до півтори тисячі пар
каравайок одночасно. Цього ж року він не
бачив жодної. І якщо ви відповідаєте за
формування української політики, то навряд чи потреби Молдови займають важливе місце серед ваших пріоритетів. При цьому
гідроенергетика користується репутацією
надзвичайно «зеленого» та «чистого»
рішення, що ідеально підходить світові, обтяженому вуглецевими боргами. Як бачимо,
це підтверджує Перший закон Кірбі в галузі
екології – кожне рішення створює нову
проблему. Тому поспішайте намилуватися
лелеками, доки це ще можливо.
Від редакції:
Цей матеріал з’явився після престуру Дністром, в якому Алекс Кірбі був
журналістом-тренером.

За 50 років з найчистішої річки Європи Дністер
перетворився на стічний рів
Проблеми й перспективи
Згадуючи цю річку, мимоволі спадає на
думку банальний вислів, що вода – це життя.
Але напрошується питання – яка вода? Відповідь проста – нам людям, рослинам, тваринам,
птахам, рибам… потрібна жива вода. Що ж тече
руслом, яке називають річкою Дністер? Тим
паче, що з неї чернівчани п’ють воду. А тече
рідина – мутна, інколи із запахом нафтопродуктів, з піною від миючих засобів, з пластиковими
пляшками… Якщо рідина навіть прозора, то це
ще не означає, що це вода. Бо вода природна
повинна бути приємна на смак, без запаху й
забарвлення. А перетворили русло річки Дністер у стічний рів люди. Ті, які вважають себе
розумними. Але так було не завжди.
Перша атака – катастрофа 1983-го:
мертвих сомів-велетнів витягали військові за допомоги спецзасобів
Ще в середині ХХ століття річка Дністер
належала до групи найчистіших у Європі. Будівництво у басейні р. Дністер великих промислових підприємств і відсутність надійних систем
очищення промислових стічних рідин, активне
й надмірне використання мінеральних добрив
і отрутохімікатів, брак комунальних очисних
споруд призвело до того, що весь непотріб
разом з фекаліями потрапляв у річку. Річки
здатні до самоочищення, але не за надмірного
забруднення.
Першу велику атаку річка не витримала у
1983 році. З технологічного ставу калійної фабрики селища Стебник Львівської області у річку Дністер потрапило 4,5 млн. м3 ропи. Ця подія
у списку найбільших екологічних катастроф не
тільки в Україні, але й у світі. Тепер називають
значно менші об’єми забруднень. Мене, хіміка,

що співпрацював з калійними підприємствами
Прикарпаття, запрошували на засідання державної комісії, створеної для ліквідації наслідків
екологічного лиха. Паніка була надзвичайна.
Вода свого кольору не змінила, але категорично
заборонили у річці напувати худобу, використовувати її для побутових потреб. Загинули тонни риби. Військові очищали береги від її трупів.
Навіть фахівці були подивовані розмаїттям риб,
серед яких були й осетрові. А сомів-велетнів
довелося витягати за допомогою спеціальних
засобів – вручну це було неможливо.
У цій ситуації позитивну роль зіграла гребля
у м. Новодністровську – вона зупинила переміщення сольової ропи течією річки.
Сьогодні чуємо доволі багато негативних
висловлювань щодо «цього тромбу» на річці.
А 1983 року гребля стала порятунком. Адже на
засіданнях комісій навіть ішлося про евакуацію
населення м. Одеса: це за умови, коли б сольова
ропа потрапила до Дністровського лиману. Втім,
це лише дрібка спогадів сучасника тих подій.
Рибка, що вкорочує людське життя.
І свідомим злочинцям теж
Та біда 1983 року людей нічому не навчила.
Злочинне забруднення річки триває. Років через
15 були опубліковані результати аналізу вмісту
сполук важких токсичних металі у м’язах (м’ясі),
плавниках, шкірі, зябрах, зяберних кришках
риб Дністровського водосховища. Перевищення
гранично допустимих концентрацій шкідливих
речовин сягало 5 ÷ 6 разів. А скільки людей
ласує тією рибкою навіть не здогадуючись, що
вкорочують собі життя.
Ось ще один факт, який свідчить про усвідомлену злочинну дію людей, які проживають
у басейні річки Дністер. Це було вже після
захворювання населення міста Чернівці на
чернівецьку хімічну хворобу (так її названо

у книзі, де описано екологічні катастрофи).
Я мав нагоду перебувати на одному з промислових підприємств м. Івано-Франківськ.
Спостерігав, як працівники завантажували у
бочки токсичні відходи. На моє запитання, куди
все це відвезуть, відповіли відверто: у лісок, в
ярок. І ці люди знали про алопецію у населення
м. Чернівці. Дії цих людей я називаю свідомим
злочином. Бо з того ярочка отруйні речовини
потраплять до річки Дністер, а потім водогоном у
домівки чернівчан.
Такими є факти. А після цього ставлю собі
одвічне запитання «Які причини екологічних
лих і що робити?». Спитати легше, ніж відповісти.
Причин чимало. Ось кілька основних:
● практично нульовий рівень екологічної
освіти й екологічного виховання всього населення держави;
● неусвідомлення кожним громадянином
його особистого внеску в забруднення довкілля;
● застаріле технологічне обладнання й відсутність заходів попередження забруднення навколишнього природного середовища відходами
промислових і комунальних підприємств;
● відсутність жорстких законодавчих актів
щодо покарань за забруднення довкілля;
● неефективна діяльність Державних управлінь з охорони навколишнього природного середовища і Державної екологічної інспекції України,
малоефективна діяльність громадських екологічних організацій.
Цей перелік можна продовжувати. Перспективи поліпшення екологічного стану басейну р.
Дністер вельми туманні й мало, а той зовсім не
оптимістичні.
«Що робити?» Відповідь на це питання знають усі. Нічого нового я не скажу. Просто потрібно
робити, а не говорити.

Ярема ТЕВТУЛЬ, професор, голова ГЕО
«АкваБук», член Національної спілки
журналістів України, м. Чернівці
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Cross Border Pictures –
румунські ініціативи
та чернівецькі переможці

«Досить» – це та магічна дія,
яка може врятувати людство

Історія нинішніх землян закінчиться, якщо ми не змінимо концепцію
свого проживання на голубій планеті. Нині споживаємо ресурси
швидше, ніж екосистеми їх відновлюють. На переконання деяких
екологів, до 2100 року на Землі залишиться всього 1 млрд. людей.
– Екологічні зміни, що відбуваються протягом останніх десятиліть
на планеті, засвідчують, що ми стоїмо на краю прірви. Та поки що
тільки від нас залежить, чи виживе людство. Але для цього треба
кардинально змінити своє мислення. Якщо ж ситуацію пустити на
самоплив, то людство кане в Лету, як чимало біологічних видів в
історії землі, – засвідчує Алекс КІРБІ, відомий англійський еколог,
журналіст, письменник, який віддав екологічній пропаганді на каналі
Бі-Бі-Сі майже чверть віку, пояснюючи людям причини глобального
потепління, небезпеки атомної енергетики, проблеми вичерпності
природних ресурсів. Його книги про глобальні зміни в атмосфері
планети є одними з найбільш авторитетних у Європі.
Екологія й довкілля –
на дні пріоритетів

– Алексе, Ви якось зауважили, що екологія та довкілля у списку пріоритетів
опускаються все нижче... Все справді так
погано?
– Кількість катаклізмів, що відбувається
нині, є яскравим тому підтвердженням. Адже
населення Планети споживає ресурси швидше,
ніж екосистеми можуть їх відновити. Зараз ми
використовуємо еквівалент 1,5 планети, щоби
забезпечити свої потреби. Це згідно звіту WWF
про Живу Планету. (Всесвітній фонд природи –
WWF – це одна знайбільших і найповажніших
незалежних природоохоронних організацій –
ред.) Тому глобальні катастрофи й набирають
сили: від танення морського льоду в Арктиці до
колапсу в басейні річки Амазонка через вирубку
лісів, від вимирання коралів Великого бар’єрного
рифу до голоду на Сомалійському півострові,
викликаного засухою. На сполох уже забили

вчені. Та пересічні громадяни, як правило, не
дуже переймаються змінами клімату чи іншими
проблемами навколишнього середовища. І таке
– скрізь. Коли ми, скажімо, проводимо опитування людей в Великобритані про те, які проблеми
вони вважають найбільш важливими, то екологія
і довкілля у списку пріоритетів опускаються все
нижче і нижче.
– Людям зараз не до екологічних проблем, особливо у нас в Україні, де більшість
просто виживає, дбаючи в основному за
хліб насущний...
– Так то воно так, але світогляд мають міняти
всі без виключення – від Президента до двіриника. Іншого виходу просто немає. Достатньо
познайомитися з аналізом усіх фактів та оцінити
нині існуючі загрози й ризики, як це зробило
чимало вчених, і буде достатньо...
– Для фільму жахів?
– Щось на зразок того, хоча я не прихильник
трилерів. Але сумна картина чекає вже на нас у

Одразу двоє чернівецьких юнаків здобули
призові місця у міжнародному фотоконкурсі
«Cross Border Pictures»!

2050 році. Населення Землі зросте ще
на 2 млрд. людей. Отож і людям, і всій
планеті вже зараз загрожують численні
біди. Серед них – голод, збільшення
кількості стихійних лих, розповсюдження захворювань, втрата біологічного
різноманіття, численні людські жертви.
А далі, якщо не вжити рішучих дій, все
буде ще гірше.

Багаті країни
скуповують землі

Якщо збудуться передбачення того, що до
кінця нинішнього століття на планеті залишиться
всього 1 млрд. населення, то люди при такому
розкладі житимуть тільки довкола Північного та
Південного полюсів, бо всі інші території Землі
стануть непридатними для життя. Стосовно ж
соціального ладу, то, швидше за все, він деградує
до тієї форми, за якої малочисельні олігархи силовими методами будуть жорстко контролювати
все інше населення.
До речі, мій колега описав ще одну проблему,
з якою найближчим часом зіштовхнеться людство. Зараз багаті держави скуповують у бідних
землі для забезпечення себе харчами, що рано
чи пізно зі зростанням числа жителів землі стане
основою для численних конфліктів. Джерела
продовольства вже до кінця цього століття будуть
перевантажені.
– Чи здатні ми ще врятуватися? Або так:
що, на Вашу думку, може врятувати світ?
– Ми врятуємося за єдиної умови – якщо навчимося говорити «досить». Але попри це ще
треба оволодіти дуже складною наукою – навчитися ділитися тим, що ми маємо. І, нарешті,
зрозуміти,що Земля спільна і ми всі сусіди, які
напряму пов’язані одні з одними.

Детальніше про переможця (зліва) читайте – на 15 стор.!
– Про які екологічні негаразди України
знають англійці?
– Коли у Великій Британії цікавишся цим,
то тебе найперше запитають: «А де саме ця
країна?». А ті, хто знає державу, очевидно виокремлять проблеми енергетики та скупчення
енергостанцій, забруднення навколишнього
середовища. От, наприклад, якщо мандрувати
українським Дністром, то на власні очі можна переконатися, чим саме і де забруднюють річку. Та
попри це я зачарований українськими краєвидами. Ви можете гуляти на галявинах, де випасають
корів та коней. Не можу пригадати багато місць
у Британії, де побачиш подібне. У нас практично
не залишилося території, де б люди самі хотіли
утримувати тих самих корів, бо цим займаються
лише на фермах.
Формула порятунку світу проста:
1. Навчитися говорити досить. Тобто обмежити свої апетити, себто апетити людства,
але не в прямому, а в переносному значенні;
2. Добровільно ділитися тим, що маємо;
3. Зрозуміти, що Земля – спільна, і ми всі
сусіди, пов’язані одні з одним.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

«Формула-1» по-українськи
або «Мозок на колесах» – чий кращий?

Учасники змагань
На Буковині відбувся четвертий
тур Міжнародного чемпіонату перегонів роботів «Roborace» 2011/2012.
У цьому сезоні взяли участь команди з
Чернівців, Тернополя, Львова, Івано-

Франківська та білоруські – Бреста і
Мінська.
– Насамперед – це конкурс інтелектів, – зазначив Назар КРУЦКЕВИЧ, організатор змагань та

голова Громадської Організації
«Асоціації робототехніки». – Тут
змагаються не водії і навіть не машинки, а програмісти. Із машинок залишається корпус та колеса, а начиння

мистецькі
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створюють учасники.
Усього близько сорока учасників змагалися між собою, їхні роботи
– це маленькі
машинки, вщент
набиті дротами
та зі штучним інтелектом. Основну
ідею взяли з відомого
чемпіонату перегонів
«Формули-1». Відмінністю
є те, що авта керуються тільки за допомогою автоматичного управління.
Суть змагання проста: хто швидше
здолає трасу, той і переміг. Обмеження
існують щодо габаритів машинки. Ширина робота повинна бути не більше
25 см, довжина – 50 см, а вага – не
більшою за 3 кг.
Дмитро, студент ЧНУ, кафедри
«Комп’ютерних наук» розповідає, що
він не вперше виготовляє такого робота і не новачок у подібних змаганнях.
Його команда перемагала у Кишиневі
на Міжнародному конкурсі робототехніки. Займаються хлопці у лабораторії
університету. Однодумців назбирується

Ілля Стурко, талановитий
фотохудожник – посів перше
місце, а нещодавній переможець
дебютного фотоконкурсу «Версії
2011», Іван Ковбаснюк – третє.
Приємно, що хлопці привезли з цікавих мандрів маршрутом
Яси-Сучава-Чернівці-Бєльци-

Кишинів-Одеса не тільки яскраві враження від прикордонних
краєвидів та нових знайомств
з творчою молоддю Румунії та
Молдови, а ще й цінні призи, серед яких – сучасний дзеркальний фотоапарат Nikon D5100
(переможцю) та об’єктиви.

Переглянути роботи фіналістів фотоконкурсу, який загалом тривав майже рік, можна
у Художньому музею (виставка
триватиме до 27 березня). Нагадаємо, що подібна виставка
відбулася вже в Ясах (Румунія)
та триває у Бєльцах (Молдова), спричинивши серед місцевих фотолюбителів неабиякий
ажіотаж.

Ігор КОНСТАНТИНЮК,
«Версії», фото автора

«Позитив» – це коли п’ять з плюсом!
За словами Олега
Тимофійчука, керівника
фотоклубу «Позитив»,
назва фотовиставки «5+»
розшифровується так: «5»
символізує термін існування
фотоклубу «Позитив», –
тобто 5 років, а «+» – символ
продовження, прагнення
розвитку.

– Ми не хотіли організовувати якусь чергову звітну виставку, демонструючи найкращі фотографії учасників нашого фотоклубу,
– каже Олег Тимофійчук. – Кожен фотограф
за своїми власними критеріями відбирав до
неї фотографії, єдиним обмеженням була
їхня кількість – не більше п’яти.
В експозиції представлено роботи різні

за характером, напрямками та техніками виконання, проте переважають
жанрові та пейзажні фотографії.
– За ці два роки, завдячуючи фотоклубу «Позитив», я побачив більше
фотовиставок, аніж за 50 років до того!
– коротко, проте влучно охарактеризу-

вав діяльність фотоклубу Сергій Гакман, член Робочої Комісії Єврорегіону
«Верхній Прут» з питань науки, освіти,
культури, охорони здоров’я, молоді і
спорту.

Ігор КОНСТАНТИНЮК,
«Версії», фото автора

Невдовзі після заснування фотоклуб «Позитив»
із так званого «місця тусовки» спільних інтересів,
перегляду фотографій та колективного
народжування ідей та дій, перетворився на потужну
організацію, яка нині представляє чернівецьких
фотографів у багатьох персональних та колективних
виставках, вітчизняних і міжнародних конкурсах.

Коньяк «Тессерон»

близько 10 осіб, але всі натхненно працюють над створенням чогось нового.
Дмитро каже, що ціна такого робота
коливається в межах 300 грн – усе
залежить від написання програми та
організації самого процесу. Якщо добре
попрацювати, то такого робота можна
створити і за 2 дні.
Перемогу здобула команда зі
Львова «Фотоніка-21», друге та третє
місця посіли гості з Івано-Франківська.
Подібні змагання стають із кожним
роком все привабливішими і популярнішими серед буковинської молоді.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»,
фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

Шановні читачі, ми вже знайомили вас з міцним алкогольним
напоєм, який називається коньяк.
Сьогодні ми розповімо вам про коньяк «Тессерон». Формально він
існує з 1905 року, хоча відомий з ХIХ
ст. і являється сімейною власністю.
У провінції Коньяк він завжди славився своєю унікальною колекцією
старих спиртів. Більша частина цих
спиртів закуповувалась іншими виробниками і йшла на виготовлення
таких відомих марок як «Хенессі»,
«Мартель», «Курвуазьє», «Ремі»,
«Мартен» та ін. Тільки у 2000 році
власники вирішили випустити коньяк, розлитий безпосередньо у
їхньому господарстві. «Тессерон»
– це коньяк високої якості, який виготовляють з сортів винограду «Уньї
Блан Коломбар» та «Фольбланш»,
що є великою рідкістю. Спочатку
перегнані спирти проходять коротку витримку у нових бочках з
лімузенського дубу. Пізніше їх переливають у бочки, в яких вже був
старий коньяк. Це роблять для того,
щоби дуб не притупив природний

відчути сухофрукти, тютюн, горіхові нотки. У смаку присутні інжир,
слива, мед, какао. Післясмак довготривалий та приємний.
Подають коньяк «Тессерон»
після обіду чи вечері. Цей напій –
ідеальний супровід до сигари.

аромат та смак коньяку. Витримка у
бочці може сягати 50 років. Витримані спирти зберігають у великих

скляних ємкостях. Потім вони змішуються у різних пропорціях і так
на світ народжується коньяк.

Коньякам «Тессерон» притаманна велич стилю та елегантність. В ароматі коньяку можна

Шановні читачі, якщо ви хочете отримати більш детальну
інформацію про коньяк «Тессерон», візьміть участь у лекціїдегустації, яка відбудеться 30
березня о 19.30 у виномаркеті
«WINE TIME», що знаходиться
за адресою: проспект Незалежності, 52 А. Квитки –на касі. Ми
завжди раді вас бачити!
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Оголошення

про проведення конкурсу адвокатів, які
залучаються до надання безоплатної
вторинної правової допомоги, у
Чернівецькій області
З метою відбору претендентів для
включення їх до Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за
контрактом, та Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на
підставі договору, на виконання наказу Міністерства юстиції України від
15.03.2012 № 409/5 «Про проведення
конкурсу адвокатів, які залучаються
до надання безоплатної вторинної
правової допомоги», оголошується
конкурс адвокатів, які залучаються
до надання безоплатної вторинної
правової допомоги, у Чернівецькій
області.
Відповідно до Порядку і умов
проведення конкурсу та вимог до
професійного рівня адвокатів, які
залучаються до надання безоплатної
вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2011
року № 1362, претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні
відповідати таким вимогам щодо їх
професійного рівня:
- наявність свідоцтва про право
на зайняття адвокатською діяльністю;
- знання нормативно-правових
актів у сфері захисту прав людини та
порядку захисту таких прав;
- знання норм процесуального та
матеріального права;
- знання та дотримання Правил
адвокатської етики;
- вміння складати процесуальні
документи;
- вміння працювати з правовими
базами даних;
- володіння державною мовою
(володіння англійською мовою та
мовою національних меншин, які у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці становлять значну
частку населення, є перевагою);
- практичний досвід роботи у відповідній галузі права (є перевагою).
Для участі у конкурсі необхідно
особисто подати відповідну заяву
(зразок заяви можна отримати за місцем її подання або на веб-сайті Центру
правової реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві юстиції України
(www.legalreform.gov.ua) разом
з наступними документами:
- копіями паспорта громадянина
України, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю,
трудової книжки, документів про
освіту, документів, що підтверджують
кваліфікацію та спеціалізацію;
- коротким резюме та мотиваційним листом (обсягом до 500 слів),
складених у довільній формі, рекомендаціями.
Заяви та документи, необхідні
для участі у конкурсі, приймаються
до 23 квітня 2012 року Головним
управлінням юстиції у Чернівецькій
області та управліннями юстиції:
Конкурс проводиться у три етапи:
- перший етап – розгляд та вивчення комісією документів, поданих

претендентами, іншої інформації,
необхідної для встановлення відповідності претендентів критеріям
відбору;
- другий етап – анонімне письмове тестування відповідно до переліку
питань, затверджених Мін’юстом.
Письмова відповідь претендентів, які
проходять тестування, оцінюється
комісією за десятибальною шкалою.
Претендент вважається таким,
що пройшов тестування, якщо отримав не нижче семи балів за письмову
відповідь на кожне питання;
- третій етап – проведення членами комісії за результатами перших
двох етапів співбесіди безпосередньо
з претендентами з метою перевірки
теоретичних і практичних знань претендентів з питань надання правової
допомоги.
Анонімне письмове тестування претендентів відбуватиметься
7 травня 2012 року, з 10.00 до
12.00, за адресою: 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, Головне
управління юстиції у Чернівецькій
області (початок реєстрації – о 9.00).
З напрямами перевірки теоретичних
знань, практичних навичок і умінь
під час анонімного письмового тестування та загальними підходами до
його проведення можна ознайомитися на веб-сайті Центру правової
реформи і законопроектних робіт при
Міністерстві юстиції України www.
legalreform.gov.ua.
Співбесіда з претендентами відбуватиметься 14 – 15 травня 2012
року у приміщенні Головного управління юстиції у Чернівецькій області
за адресою: 58010, м. Чернівці, вул.
Грушевського, 1. Точний день та час
співбесіди кожного претендента буде
окремо повідомлено під час реєстрації
для проходження анонімного письмового тестування.
Конкурс проводить комісія, утворена Головним управлінням юстиції
у Чернівецькій області (зі складом
комісії можна ознайомитись на вебсайті Головного управління юстиції
у Чернівецькій області: http://www.
minjust.cv.ua), яка за результатами
конкурсу складає та передає списки
відібраних претендентів відповідному
управлінню юстиції для включення їх
до реєстрів адвокатів.
Контракти (договори) з адвокатами укладатимуться відповідно
до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
на постійній основі, та договорів з
адвокатами, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 № 8.
О. В. Безрядін, голова конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Чернівецькій області,
заступник начальника Головного
управління юстиції у Чернівецькій
області

№

Адміністративнотериторіальна одиниця
(місто та/або район)

м. Чернівці

Адреса для подання
документів

58010, м. Чернівці, вул.
Грушевського, 1,
Головне управління юстиції у
Чернівецькій області,
тел.: (0372) 55-27-60;
58000, м. Чернівці, вул. О.
Кобилянської, 13
Чернівецьке міське управління
юстиції,
тел.: (0372) 52-59-84

Особи, що
здійснюють зв’язок
з претендентами, їх
номери телефонів та
адреси електронної
пошти для довідок
Штефанчук С.В.
(0372) 55-21-15,
uprjust_cv@list.ru;
Афоніна С.Е.
(0372) 52-59-8,
chernivtsi_just@ukr.net

м. Новодністровськ

60236, Чернівецька область,
Сокирянський район, м.
Новодністровськ, мікрорайон
«Діброва», гурт. 1 В
Новодністровське міське
управління юстиції,
тел.: (03741) 3-10-39

Руснак А.В.
(03741) 3-10-39
vdvsnmujust@mail.ru

Вижницький район

59200, Чернівецька область,
м.Вижниця,
вул.
Українська, 95,
Вижницьке районне управління
юстиції,
тел.: (03730) 2-36-37

Василинчук П.С.
(0230) 2-36-37,
vishjust@mail.ru

Герцаївський район

Глибоцький район

Заставнівський район

Кельменецький район

Кіцманський район

60500, Чернівецька область,
м.Герци,
вул. Шикули, 4а,
Герцаївське районне управління
юстиції,
тел.: (03740) 2-17-30
60400, Чернівецька область, смт.
Глибока,
вул. Глибоцька,2а,
Глибоцьке районне управління
юстиції,
тел.: (03734) 2-29-57

Медведь М.В.
(0240) 2-17-30
dvsherta@list.ru

Гафу Д.Д.
(0234) 2-29-57
just_glib@mail.ru

59400, Чернівецька область, м.
Заставна,
вул. Гагаріна, 2,
Заставнівське районне
управління юстиції,
тел.: (03737) 2-18-63

Михайлюк О.М.
(0237) 2-18-63
zast_vdvs@mail.ru

60100, Чернівецька область,смт.
Кельменці,
вул. Сагайдачного, 24,
Кельменецьке районне
управління юстиції,
тел.: (03732) 2-04-75

Пуюл В.М.
(0232) 2-04-75
uprjust-kel@mail.ru

59300, Чернівецька область, м.
Кіцмань,
вул. Миколайчука, 2а,
Кіцманське районне управління
юстиції,
тел.: (03736) 2-23-94

Маковійчук В.М.
(0236) 2-23-94 Kicman.
just@yandex.ua

Новоселицький район

59300, Чернівецька область, м.
Новоселиця, вул. Косіора, 2,
Новоселицьке районне
управління юстиції,
тел.: (03733) 5-04-40

Скрипник В.С.
(03733) 5-04-40
novoselicke@mail.ru

Путильський район

59100, Чернівецька область,
смт. Путила,
вул. Українська, 184,
Путильське районне управління
юстиції,
тел.: (03738) 2-25-03

Лікар І.В.
(03738) 2-25-03
illa_l_21@ukr.net

60200, Чернівецька область,
м.Сокиряни,
вул. Шевченка, 7,
Сокирянське районне управління
юстиції,
тел.: (03739) 2-14-09

Сандуляк Я.Б.
(03739) 2-14-09
dvs-sokyriany@mail.ru

Cторожинецький район

59000, Чернівецька область, м.
Сторожи-нецьк, вул. Ватутіна,
11,
Сторожинецьке районне
управління юстиції,
тел.: (03735) 2-42-40

Гоцуляк В.С.
(03735) 2-42-40
stor_just@mail.ru

Хотинський район

60000, Чернівецька область,
м.Хотин,
вул. Свято-Покровська, 60,
Хотинське районне управління
юстиції,
тел.: (03731) 2-29-01

Сокирянський район

Паладюк О.Ф.
(03731) 2-29-01
hot-just@ukr.net

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.50 Народнi грошi.
09.25,09.50,10.50,12.15,19.00 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 Здоров`я.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40, 16.00 Х/ф «Чорний трикутник»
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
18.15 221. Екстрений виклик.
19.05 Ювiлейний вечiр А. Демиденка «На вiдстанi душi».
20.35 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
02.55 Т/с «Священик серед нас».
04.30 Д/ф «Вiд фламенко до
трансу».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22.4
0,02.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».

10.45 «Шiсть кадрiв».
11.15,18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
12.10 «Знiмiть це негайно».
13.05 «Цiлковите перевтiлення».
13.55,14.50,02.50 «Давай одружимось».
15.45,03.35 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
20.15,20.50,23.00,23.35 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.15 «Я люблю Україну».
00.00,04.35 Т/с «Одержимий». (2).
00.55 Комедiя «Поцiлуй мене,
товаришу». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки 6».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Жуков».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,05.00 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
22.30 Т/с «Лектор».
00.35 «Розбiр польотiв».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.50 Х/ф «Русичi». (3).
03.20 Х/ф «Цiна божевiлля».

ICTV
05.20,06.30,02.10,04.50 Погода.
05.25,04.20 Факти.
05.40,04.55 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.40,15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Вiйна». (2).
02.15 Х/ф «Брат 2». (2).

29 березня
5 КАНАЛ

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

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

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50,16.45, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Хазяїн у домi.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.05 Пiдсумки дня.
09.20,21.15 Народнi грошi.
09.25,10.50,13.25 Погода.
09.30 Д/ф «Паралельнi».
10.05 Театральнi сезони.
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.30 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.40 Х/ф «Чоловiк собаки
Баскервiлей».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Смiшний та ще смiшнiший.
16.25 Шустер-Live. Рiчниця з
дня смертi Л. Гурченко.
17.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
18.15 221. Екстрений виклик.
18.40 Шляхами України.
19.00 Про головне.
19.10 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Металург»
(Донецьк) - «Волинь» (Луцьк).
20.00 У перервi - Пiдсумки дня.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
03.05 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.10 Т/с «Священик серед
нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
3.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої».

12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10
«Цiлковите
перевтiлення».
14.00,04.30 Т/с «Давай одружимось».
14.50,03.45 «Давай одружимось».
15.45,05.15 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.35 «Сiмейнi мелодрами 2».
20.10 «Добрий вечiр».
21.40 Бойовик «Коломбiана».
(2).
23.45 Х/ф «Спуск». (3).
01.30 Комедiя «Поцiлуй мене,
товаришу».

IНТЕР
05.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки 6».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Жуков».
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства
10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Київ вечiрнiй».
22.30 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 Х/ф «Генiй».
04.15 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,02.45 Погода.
05.25,02.20 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.40,15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Убивча сила».
1 2 .4 0 ,1 3 .0 0 А н е кд от и по українськи.
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф «Ключ Саламандри». (2).
00.20 Голi i смiшнi.
01.20 Т/с «Пiд прикриттям».

від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Футбол. Чемпіонат України.
1 ліга. «Буковина» Чернівці - «Нафтовик-18.00
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Сармат».
15.20,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Тор: Молот богiв». (2).
02.20,05.15 Т/с «30 потрясiнь» (2).
03.45 Х/ф «Лабiринти брехнi». (2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.00 Д \\фільм «Дорогами України»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

30 березня

02.50 ПроЦiкаве.
03.35 Мiранок.

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

07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55,
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фаталісти» (2)
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Реальні дівчата» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.30,13.50 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Сармат».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Охоронець 3».
23.45 Х/ф «Рiднi i близькi».
01.40 «Тiльки один».
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь»
(2).
02.45 Ласкаво просимо.
03.55 Х/ф «Огарьова, 6».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»

понеділок
четвер
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.05 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа мама!
16.40,20.30 Т/с «Унiвер».
18.35 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв». (2).
00.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 «Друга смуга».
0 7 . 0 0 Х / ф « М а н ьч ж у р с ь к и й
варiант».
08.35,19.00,23.30,01.35,04.05
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.30 Т/с «Кохання та золото».
15.40 Х/ф «Сiль землi».
16.55 Х/ф «Контрудар».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Карателi.
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Спецпiдроздiл «Омега».
Операцiя «Антитерор».
0 0 . 3 0 « П о к е р . M illio n Do lla r
Challenge».
02.05 «Речовий доказ».
03.20 «Агенти впливу».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
04.55 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 «Неймовiрна правда про
зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
13.40,18.10 Т/с «Черговий янгол».

15.40 «Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Холостяк 2. Як вийти
замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.30 Х/ф «Ще раз про любов».

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.30,07.40,08.40
«Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 4 . 2 0 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
08.30,19.00,01.00 Репортер.
09.00 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Стороннiм В...
23.55 Т/с «Купiдон».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Плiткарка».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Обожнювана.
02.40,03.35 Зона Ночi.
02.45 Зима надiї.
03.10 Країна людей.
03.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

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

понеділок
п’ятниця
19.30 «Пам´ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.30 «Телемеридіани»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.30, 04.00 Х\\ фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Дєтка».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.10 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.20 Дом 2.
15.15 Т/с «Хто у домi господар?»
15.45 Чортицi в спiдницях.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,20.05 Т/с «Унiвер».
18.40 Дайош молодьож!
22.35 Т/с «Щоденники Темного».
23.15 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.35 Крокодил.
01.25 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитської
Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Транссибiрський
експрес».
08.35,19.00,02.00,03.45,05.00
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Кохання та золото».
15.45 Х/ф «Сiль землi».
17.00 Х/ф «Десант».
19.30 Х/ф «Вибух на свiтанку».
21.20 Х/ф «Адмiрал».
00.00 Х/ф «Водоспад Серафима». (2).
02.30 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.30 «Документальний детектив».
05.55 Х/ф «Аелiта, не чiпляйся
до чоловiкiв».

07.35,23.55 Х/ф «Мiй принц».
09.35 Х/ф «Сiмейний будинок».
16.40,18.10 Х/ф «Москва сльозам не вiрить».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! Повернення героїв».
01.50 «Вiкна-спорт».
02.00 Х/ф «Кожен вечiр об
одинадцятiй».
03.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50,02.05 Служба розшуку
дiтей.
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,14.20 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.40 Репортер.
07.35,08.35,19.20,02.00 Погода.
09.00 Очевидець.
09.55,19.35 Т/с «Свiтлофор».
10.35 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.35,23.40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.45 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.55 Спортрепортер.
21.50 Пакуй валiзи.
00.50 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Плiткарка».
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Сумний П`єро.
03.20,04.10 Зона Ночi.
03.25 Пристрастi навкол о
символiки.
03.45 Справа про возз`єднання.
04.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50,23.40 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Iмiдж зiрок».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00 Т/с «Я лiкую».
18.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Як стати
мiльйонером».
21.00 «КВН».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.45 Українська мрiя М. Поплавського.
07.20 Укравтоконтинент.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
11.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.05 «Таємницi успiху» iз Н.
Городенською.
12.30,22.55 Телемарафон
«Пiсня об`єднує нас».
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

«1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,20.00 Т/с «Iнтерни».
19.30,04.55 «ТСН».
22.10 «Добрий вечiр».
23.50 Бойовик «Коломбiана».
(2).
01.35 Х/ф «Спуск». (3).
03.20 Т/с «Iнтерни». (2).
05.25 Комедiя «Мама Джек».
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.40 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.30 «Городок».
09.05 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.20 Д/ф «Легенда. Людмила
Гурченко».
15.05 «Велика рiзниця».
17.00 «Київ вечiрнiй».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».

22.30 Х/ф «Стерво».
00.35 Х/ф «Стирач».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.15 Д/ф «Самотня мама бажає познайомитися».
04.05 Д/ф «Бiлка, Стрiлка та
iншi...»
05.00 «Знак якостi».

ICTV
04.15,04.50 Погода.
04.25 Факти.
04.55 Iнший футбол.
05.25 Х/ф «Геркулес».
08.30 Стережися автомобiля.
09.10 Козирне життя.
09.40 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор.
13.25 Т/с «Чужий район».
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Полiцейськ а
академiя».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф «Тиха застава».
20.50 Наша Russia.
21.45 Х/ф «Клiтка 2». (2).
23.35 Х/ф «Ключ Саламандри». (2).
01.35 Уральськi пельменi.
02.35 Х/ф «Геркулес».
04.00 ПроЦiкаве.
04.05 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час
новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,1
7.20,17.50,00.35,01.50,03.30,04
.30 «Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».

неділя
УТ-1
06.00,23.00 Телемарафон
«Пiсня об`єднує нас».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
«1+1»
07.05 «Пекельна кухня 2».
08.00 «Ремонт+».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 Т/с «Iнтерни».
19.30,00.40 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.45,02.55 Т/с «Iнтерни». (2).
23.10 «Голос країни 2: Нова
iсторiя. Голосування».
23.40 «Свiтське життя».
0 1 . 3 0 К о м ед i я « П о ї зд д о
Дарджилiнга». (2).
04.20 Комедiя «Мама Джек».
IНТЕР
0 5 . 3 5 Х / ф « Буд ьт е м о ї м
чоловiком».
06.55 «Найрозумнiший».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати у плити».
11.30 Т/с «Свати 4».
12.35 Т/с «Свати 5».
15.55 «Вечiрнiй квартал».
17.55 Х/ф «Про що говорять
чоловiки».
20.00,02.30 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «Про що ще говорять
чоловiки».
23.00 «Мiс Україна - 2012».
01.00,03.40 Х/ф «Велика пiна».
(2).
03.15 «Знак якостi».
ICTV
05.35,05.50 Погода.
05.40 Факти.
05.55 М/ф.
06.20 Квартирне питання.
07.20 ЄвроФуд-2012.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.05 Море по колiно.
08.45 Х/ф «Чого хочуть жiнки?»
11.30 Козирне життя.

10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.45 Познайомимось?
9.00 Про казки
9.55, 17.05, 17.25, 0.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 4.45 Х/Ф «Для неї»
16.00 Радіус
16.30, 0.00 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Безсоння»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40,12.55,14.4
0,18.30,21.25,00.35 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
0 7 . 4 0 ,
0 9 . 3 0 ,
11.45,16.50,17.50,19.05,01.20
«Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25,19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.00 «Малятко»
09.40,19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.50 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Реальні дівчата» (1)
17.00 «Подружки»

17.30 «Хендмейд»
18.00,00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Троє у човні, не
рахуючи собаки» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15 Подiї Спорт.
07.20,04.00 Х/ф «Ноттiнг Хiлл».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Дорожний патруль
8».
14.00, 16.00, 01.40 Т/с
«Анжелiка».
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт черемхи».
21.15 Х/ф «Четверта група».
23.50 Х/ф «Ой, мамочки».
03.10 Щиросердне зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.40, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.20 «Невигадані історії»
16.05 22.30 01.25 – Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Зелений БУМ»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.

1 квітня

11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Тиха застава».
1 4 . 1 5 Х / ф « П ол i ц е й с ь к а
академiя».
1 6 . 2 0 Х / ф « П ол i ц е й с ь к а
академiя. Їхнє перше завдання».
18.10 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «О, щасливчик!»
21.40 Х/ф «Шоу починається».
(2).
23.40 Голi i смiшнi.
00.25 Х/ф «Клiтка 2». (2).
02.10 Iнтерактив. Тижневик.
02.25 Х/ф «Геркулес».
03.50 ПроЦiкаве.
04.30 Свiтанок.

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.20, 17.20, 21.50,
23.55 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 3.15 Х/Ф «Останній
легіон»
16.25 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 23.50 Нова гостьова
22.00, 2.30 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.15,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Хронiка тижня».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15,12.55,14.4
0,18.30,20.50,00.25 «Погода»
07.05,12.00 «Хендмейд»
07.30,12.30 «Малятко»
07.50«Дизайн»
08.10,09.35,11.55,16.50,19.00,0
1.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30,17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40,19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.10 Х/ф «Після дощика у
четвер» (1)
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
21.50 Х/ф «Труффальдіно з
Бергамо» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Т/с «Жити будете!».
08.00 Таємницi зiрок.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожний патруль
8».
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07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40,16.00 Єралаш.
10.05,16.15 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.25 Х/ф «Чоловiк у червоному
черевику».
15.05 Лялечка 2.
16.45,20.40 Т/с «Унiвер».
18.40 Х/ф «Боги, мабуть,
з`їхали з глузду».
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Дев`ята брама». (2).
01.15 Х/ф «Студентка». (2).
02.55 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
09.05 Х/ф «Адмiрал».
11.30 «Речовий доказ». У пастцi
наркомафiї.
12.00 «Головний свiдок».
13.05 Х/ф «Вибух на свiтанку».
15.00 Т/с «Захист Красiна 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Нострадамус». (2).
01.45 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
04.50 «Правда життя».

СТБ
04.55 М/ф «Ну, постривай!»
06.10 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00 «Зоряне життя. Пiд скальпель заради мрiї».
12.25 «Зоряний ринг».
15.00 «Холостяк 2».
19.00 «Україна має талант! 4».

22.15 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить».
01.35 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
02.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Шина».
06.25,03.40 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
08.55 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.15 Новий погляд.
14.15 Кухня на двох.
15.15 Даєш молодь!
15.55 Х/ф «Джек i бобове дерево».
17.55 Х/ф «Джек i бобове дерево 2».
19.55 Х/ф «Чумна п`ятниця».
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Затягни мене в
пекло». (3).
01.30 Спортрепортер.
01.35 Т/с «Молодi мушкетери».
02.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Ах, не говорiть менi про
любов...
03.15,03.35 Зона Ночi.
03.20 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
05.05 Зона ночi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
09.05 Д/ф «Гнiв Божий».
10.05 Д/ф «У центрi подiй».
11.05 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
12.10 Х/ф «Думки про свободу».
14.10 Т/с «П`ята група кровi».
18.00 «Розкiшне життя».
19.00 «КВН».
21.20 Х/ф «Займемося коханням».
23.10 Х/ф «Спiвак».
01.15 Х/ф «Адреналiн».
02.35 Х/ф «Амарiлiс».
04.00 «Нiчне життя».
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12.00 Т/с «Дорожнiй патруль
9».
13.00 Т/с «Цвiт черемхи».
16.00 Вечiр з М. Галкiним до
1 квiтня.
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий
комiтет» (2).
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.00 Т/с «Анжелiка».
04.00 Х/ф «Рiднi i близькi»

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 20.30, 01.05
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.05, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 Зорепад побажань»
«Сузір\›я почуттів».(рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Якось у лiсi».
10.45 Х/ф «Чоловiк у червоному черевику».

12.25 Єралаш.
12.40,19.25 Одна за всiх.
13.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.05 Чортицi в спiдницях.
14.35,20.20 Т/с «Унiвер».
16.30 Х/ф «Боги, мабуть,
з`їхали з глузду».
18.30 Лялечка 2.
21.45 Х/ф «Наречена будьякою цiною». (2).
23.35 Валєра TV.
00.05 Х/ф «Мрiї про дiвчат». (2).
01.50 Дурнєв+1.
02.20 До свiтанку.

НТН
05.45 «Легенди бандитського
Києва».
07.30 Т/с «Захист Красiна 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». Карателi.
12.00,04.25 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
19.00,01.20 Х/ф «Онг Бак: тайський воїн».
21.10 Х/ф «Хаос». (2).
23.20 Х/ф «Крокодил». (3).
03.10 «Речовий доказ».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
04.40 М/ф «Ну, постривай!»
05.55,02.30 Х/ф «Дiти
понедiлка».
07.35 «Холостяк 2. Як вийти
замiж».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.45 «Їмо вдома».
10.35,01.45 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.40 «Караоке на Майданi».
12.40 Х/ф «Танцюй, танцюй».
15.40 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Мiльйонер».
23.45 Х/ф «Повернення блудного тата».
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50 Клiпси.

06.10,03.40 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.00 Шури-амури.
14.10 Пiранi Дайджест.
15.05 Пакуй валiзи.
17.05 Файна Юкрайна.
17.55 Х/ф «Чумна п`ятниця».
20.00 Х/ф «Кохання у великому
мiстi 2».
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Красунчик 2». (2).
01.25 Спортрепортер.
01.30 Т/с «Молодi мушкетери».
02.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Усмiшник.
02.55,03.35 Зона Ночi.
03.00 С. Параджанов.
Вiдкладена прем`єра.
03.15 Київ на межi столiть.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Д/ф «Гнiв Божий».
08.10 Д/ф «У центрi подiй».
09.15 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10.15 Х/ф «Думки про свободу».
12.15 Х/ф «Велика пригода
Оссi i Теда».
14.10 Т/с «П`ята група кровi».
18.00 «Красиво жити. Як стати
мiльйонером».
19.00 М/ф «Змивайся».
20.45 Х/ф «Смокiнг».
22.45 Х/ф «Адреналiн».
00.20 Х/ф «Адреналiн 2: Висока напруга».
01.45 Х/ф «Займемося коханням».
03.00 Х/ф «Вiдчуй ритм».
04.20 «Нiчне життя».
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Щодня новий випадок
туберкульозу реєструють на Буковині
«Зупиніть туберкульоз, поки я живий!» . Під таким
гаслом цього року проходить Всесвітній день боротьби
з туберкульозом, який щорічно 24 березня відзначають
усі країни світу. Саме цього дня 1882 року Роберт Кох
заявив, вразивши наукову спільноту, що знайшов
причину цієї хвороби – туберкульозну бацилу. Відкриття
Коха проклало дорогу до діагностування та лікування цієї
недуги.

Останні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать,
що рівень смертності від туберкульозу
знизився за останні 20 років на 40%.
Та в умовах недостатнього фінансування ці досягнення перебувають під
загрозою.

дів, поширенням хіміорезистентного
туберкульозу тощо.

За даними ВООЗ, нині одна
третина населення нашої планети інфікована бацилами туберкульозу; кожну секунду
одна людина заражається туберкульозом; кожні 20 секунд
– одна людина помирає від
цього захворювання. В Європі
щогодини реєструють 49 нових випадків захворювання
і 7 смертей, причиною яких є
туберкульоз.

Існує низка факторів, які сприяють
захворюванню на туберкульоз. До них
належать: алкоголізм, наркоманія,
куріння, харчування з недостатньою
кількістю білків, вітамінів, важкі фізичні
та психічні навантаження, хронічний
стрес, цукровий діабет, виразкова
хвороба 12-палої кишки, ВІЛ-інфекція.
Збудник туберкульозу має здатність
уражати всі органи – кістки, суглоби,
гортань, очі, шкіру, нирки, кишечник
тощо. Але найчастіше він уражає легені.
Симптоми ТБ залежать від місця
ураження. При активній формі ТБ легень: кашель, інколи з мокротинням або
кров’ю більше 2 тижнів; біль в грудній
клітці; задишка.
Загальні симптоми: слабість,
швидка втомлюваність; погіршення
апетиту; втрата ваги; підвищення температури тіла та пітливість вночі.
При наявності одного або кількох із
цих симптомів необхідно якомога швидше звернутись до лікаря, не займатися
самолікуванням!!!
Своєчасне виявлення туберкульозу
має велике епідеміологічне значення,

Україна далеко не виключення з
цих загальносвітових тенденцій – щодня у нас реєструється 102 нових випадки захворювання на туберкульоз.
І хоча протягом останніх п’яти років
вдалося стабілізувати епідемічну ситуацію – знизити рівень захворюваності і
смертності від туберкульозу – ситуація
залишається ще дуже напруженою. Це
зумовлено соціально-економічними
та медичними чинниками, зокрема,
наявністю значної кількості хворих, які
перебувають у місцях позбавлення волі,
недостатнім фінансуванням медзакла-

На Буковині щодня реєструється новий випадок туберкульозу, кожні 4-5 днів хворий на
туберкульоз помирає.

Туберкульоз (ТБ) – інфекційне захворювання, що, як і нежить,
передається через повітря. Люди з ТБ бактеріями в легенях можуть
при кашлі, чиханні, навіть під час розмови заражати інших. Для
інфікування достатньо вдихнути лише незначну кількість бацил.
Після інфікування є три варіанти розвитку ситуації:
• імунна система вбиває бактерії, і подальших симптомів немає.
Це стається найчастіше;
• імунна система не може вбити бактерії, але може побудувати
захисний бар’єр навколо інфекції. Це означає, що у вас не буде
жодних симптомів, але збудник в організмі перебуватиме роками
– це так званий латентний ТБ, який може перейти в активну форму
пізніше, коли особливо ослаблена імунна система.
• імунна система не може вбити чи втримати інфекцію і вона
повільно розповсюджується, руйнуючи організм – це так званий
активний ТБ.

бо після діагностування хворому негайно призначають лікування і поширення
інфекції стає мінімальним через 6-8
тижнів після початку лікування. Хворі
швидко стають незаразними і в кінцевому результаті виліковуються.
Та не всім хворим на туберкульоз
допомагає лікування. Це буває, коли
їхнє захворювання викликане штамом ТБ, стійким до одного чи більше
стандартних препаратів. Йдеться про
резистентний до ліків туберкульоз.

Мультирезистентний туберкульоз залишається серйозною проблемою, бо
вимагає більш тривалого лікування
комплексом ліків, але навіть у цьому
випадку існує досить високий ризик
смертельного завершення хвороби
(його можна прирівняти до ризику летальності в доантибіотикові часи).
Декілька фактів про туберкульоз:
● В однієї з десяти осіб, інфікованих
збудником TБ, протягом життя розвива-

Як позбутися сонливості?
Сонливість – це ворог людини, у якої багато планів і бракує
часу на сон. Для когось сонливість
перетворюється на неприємний
симптом, тому що вона «нападає»
у найнепідходящий час, саме у той
момент, коли, як підказує годинник, спати ще надто рано.

Для того, щоб збадьоритися й позбутися сонливості, скористайтеся
лимоном. Цей фрукт відомий своїми
лікувальними властивостями дуже
давно, але лікарі відкривають все нові
й нові або підтверджують уже давно
відомі факти.
Так, нещодавно японські вчені в
ході експериментів довели, що один
лише запах лимона здатен підвищити
працездатність людини і знизити сонливість, яка спричинена втомою та
перенапруженням.
Ця властивість лимона дуже актуальна для тих людей, які займаються
монотонною та одноманітною роботою
в офісі, зокрема, багато часу проводять
за комп’ютером. У них напружуються

очі. Рівень концентрації втомленої від сидіння
за комп’ютером людини може впасти на 90%.
Працювати при такій втомі шкідливо для
здоров’я вцілому, а для нервової системи
та очей, зокрема. Крім того, знижується
якість виконуваної роботи. Японські вчені

підрахували, що людина, яка періодично
вдихає запах лимона, виконує роботу ефективніше, роблячи при цьому вдвічі менше
помилок.
Схожі властивості має і жасмин. Утім,
він у 2,5 рази менш ефективний, ніж лимон.
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оздоровчі
ється активна форма TБ. Для осіб з ВІЛ
цей ризик значно вищий.
● ТБ і ВІЛ – «смертельний тандем»,
в якому одне захворювання прискорює
перебіг іншого. Саме туберкульоз є
основним вбивцею людей, заражених
ВІЛ. Понад 30% ВІЛ-інфікованих хворіють на туберкульоз і близько 40% із них
помирає від цієї недуги.
● Кожен нелікований хворий на
активну форму туберкульозу здатен
заразити 10-15 людей протягом року.
● ТБ – третя основна причина
смертності у всьому світі серед жінок
віком 15 – 44 роки. В інфікованих жінок
репродуктивного віку більше шансів
розвитку даного захворювання ніж у
чоловіків цього ж віку.
● ТБ уражає в основному осіб працездатного віку.
Нині в Україні діє Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду по
боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та
малярією. Вона спрямована на зменшення рівня захворюваності та смертності від туберкульозу в два рази до
2015 року. Цьому сприятиме виявлення
хворих серед населення, яке для дорослих можливе при своєчасному флюорографічному обстеженні, аналізі мокроти
на наявність збудника, а для дітей – за
допомогою туберкулінової діагностики
(проби Манту).
Найдієвішим методом специфічної
профілактики туберкульозу у дітей є
вакцинація та ревакцинація вакциною
БЦЖ. Первинна вакцинація здійснюється в пологовому будинку здоровим
доношеним новонародженим дітям на
3-5 день життя. Ревакцинації підлягають
здорові діти з від’ємною реакцією Манту
в 7-річному віці.
Туберкульоз пасує перед повноцінним харчуванням, фізкультурою, загартовуванням. А з метою його раннього
виявлення один раз у 2 роки треба проходити профілактичне флюорографічне
обстеження.

Олександра ТОМАШОВСЬКА,
завідувачка відділенням з
профілактики туберкульозу
Чернівецької облСЕС
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порадницькі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Будете налаштовані на революційні зміни у своєму
житті. Основним рушійним мотивом стане прагнення до
особистої свободи і незалежності. Будете вкрай нетерпимі до спроб нав’язати вам ті чи інші думки, вчинки. Підсвідомо прагнутимете звернути на себе увагу оточуючих.

Опинитеся перед складним вибором і будете відчувати невпевненість у доцільності тих чи інших вчинків.
Зірки радять частіше залишатися наодинці з собою. Це
допоможе вам краще осмислити події останнього часу і
знайти душевну гармонію. Посилиться інтуїція.

Основні події будуть обертатися навколо дружніх
зв’язків. Виникне потреба в спілкуванні. Цей час не
підходить для завзятої копіткої праці, найкраще – відпочивати і розслаблятися. Захоплююче складуться дні
у тих, хто багато часу проводить у соціальних мережах.

РАК

Можуть статися події, у результаті яких вам доведеться заново переосмислити цілі та завдання. Перш
за все вони торкнуться вашої кар’єри. Не варто зараз
поспішати робити різкі повороти і приймати радикальні
рішення. Найкраще сприймати ці дні як випробування
на міцність.

ЛЕВ

Цього тижня доведеться багато чому вчитися.
Важливий період з точки зору формування моральних
установок, пошуку авторитетів, кумирів, на яких хотілося б рівнятися. Посилиться інтерес до питань релігії,
філософії, моральності. Можливе знайомство з людиною,
яка відіграє важливу роль у вашому житті.

ДІВА

Потраплятимете в екстремальні ситуації. Швидше за все ваша увага буде прикута до інформації,
пов’язаної з кримінальною хронікою та пригодами.
Причина – у підсвідомому прагненні до гострих вражень. Поводьтеся обережніше з технікою: зростає
ймовірність дрібних травм.
Імовірні зміни в діловому партнерстві і в подружніх
стосунках. Можливо, партнер стане поводити себе

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

надмірно незалежно. Якщо зацікавлені в збереженні
мирних стосунків, намагайтеся не конфліктувати.
Робіть те, що вважаєте за потрібне, і стосунки швидше
нормалізуються.
Зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Основні
проблеми можуть стосуватися двох тем: повсякденної
роботи і стану здоров’я. Якщо в справах буде панувати
хаос, то і самопочуття може погіршитися. Головне завдання цих днів – упорядкувати свій режим дня.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців, які переживають період закоханості,
цього тижня можливі випробування почуттів на міцність.
Ви цінуватимете особисту свободу, але у стосунках з коханою людиною доведеться рахуватися не лише зі своєю
думкою. Намагайтеся поставити об’єкт своєї симпатії в
центр власних інтересів.

КОЗЕРІГ

Тиждень пройде в суєті і турботах. Ваша увага буде
прикута до сімейних справ. Можливо, ви відчуєте велике бажання щось змінити в будинку. Не виключено, що
несподівано для себе навіть почнете робити ремонт у
квартирі або пересувати меблі. Але можете наштовхнутися на опір близьких.

ВОДОЛІЙ

Вас оточуватиме безліч контактів і різноманітної
інформації. Заповнити прогалини можна буде як при
особистій зустрічі, так і телефоном. Намагайтеся черпати інформацію з книг, методичних посібників. Тим
часом будьте обережнішими на дорозі: не виключені
дрібні травми.

РИБИ
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У центрі вашої уваги – тема фінансів і матеріальних
цінностей. Зірки радять витрачати рівно стільки грошей,
скільки ви заробляєте. Для кредиту або боргу зараз не
найсприятливіший час. Можливі розбіжності з коханою
людиною – не вступайте в дискусію чи суперечку.
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ник, концентрати і спирт. Звісно ж, для
введення цього ГОСТу були свої причини.
По-перше, думали про некондиційний виноград з малим вмістом цукру. Його вже неможна використовувати для виробництва
натурального вина, але з допомогою нової
технології з’явилась можливість ввести в
обіг і цей виноград.
Але на практиці все призвело до того,
що стало можливим використовувати концентроване сусло для виготовлення вина.
І дійсно, ця технологія володіє багатьма
зручностями:
1. Для багатьох виробників (у яких
немає власних виноградників) відпала
потреба купувати, возити і зберігати виноматеріали.
2. Виготовлена виносуміш має значно
нижчу собівартість у порівнянні з натуральним вином.

«порошкове вино», «ненатуральне вино»,
«нетрадиційне вино», «штучне вино». На
пляшках з таким напоєм повинен бути напис «спеціальне вино» (це не стосується
імпортного вина). Але напис або надрукований дуже мілким шрифтом, або взагалі
відсутній.
Нетрадиційна технологія була затверджена ГОСТом Р51157-98. Згідно з нею
було дозволено додавати ароматизатори,
екстракти, барвники, цукор, цукрозамін-

3. Можна отримати «вино», яке не
мутніє, не покривається плівкою, не хворіє, як натуральні вина.

Як відрізнити натуральне
вино від штучного

1. Купуйте тільки бутильоване вино.
Це найкращий спосіб уникнути підробки.
2. Коли ви купуєте вино, уважно,
ознайомтесь з етикеткою. Намагайтеся
побачити напис «натуральне вино».

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) : ЛОТ № 1 – квартира з допоміжними приміщеннями загальною площею 459,0 кв.м., в тому числі житловою площею 142,8кв.м.,
яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Канівська, 7А кв.2., та
є власністю Сарафінчана В.Л. (м. Чернівці, вул.Заставнянська, 41Б.,
інд.код. 2203313397). Квартира розташована в двоквартирному
житловому будинку. Квартира складається з: 7-ми кімнат, в підвалі
приміщення ІІ площею 9,50кв.м, в цокольному поверсі: коридор ХІІІ
площею 19,90кв.м, приміщення ХІV площею 10,60кв.м, XV площею
6,80кв.м., пральня XVI площею 14,70 кв.м, топочна XVII площею
9,90кв.м., XVIII парна площею 5,90кв.м., XIX басейн площею 9,70кв.м,
ХХ кімната відпочинку площею 10,50кв.м, ХХІ приміщення площею
13,40кв.м., ХХІІ гараж площею 21,20кв.м. Внутрішні оздоблювальні
роботи в об’єкті оцінки проведенні з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів, в наявності всі основні комунікації. Майно
розташоване на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні. заг
площею 0,0598га. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва
про право власності ЯЯЯ № 506481 від 29.03.2007р, та державного
акту на право постійного користування землею №183 від 09.11.1994р.
Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 2 541 896,00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612014 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 127 094,80 грн без ПДВ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ВАТ «Державний ощадний банк України», м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, 224.ЛОТ № 2 – двокімнатна квартира загальною
площею 52,10кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул.
Південно-Кільцева, 5/129 та є власністю Покиньчереди Ю.А. (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5/129, інд.код 2503819253). Квартира
розташована на п’ятому поверсі цегляного п’ятиповерхового будинку.
Квартира складається з двох жилих кімнат. Технічний стан квартири
характеризується як добрий з євроремонтом, в наявності всі основні
комунікації. Майно належить боржнику на підставі договору купівлвпродажу серія ВСА № 338346 від 15.03.2005р. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 342 025, 00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612015 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 17 101,25 грн без ПДВ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ПАТ «ОТП Банк», м. Чернівці, вул. Доброго, 7, код 21685166По
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні
для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 квітня 2012 р. об 14:00 год. за адресою: м. Чернівці, в
приміщенні Шевченківського ВДВС ЧМУЮ.Остаточний термін подачі
заяв 10 квітня 2012 р. до 13:00 год. Остаточна оплата за придбаний
об›єкт по лотам №1 та №2 здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів
на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій
області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з
майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою:
м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098
383 33 39

відпочинкові

Ілля СТУРКО: «Моє фотографування
розпочалося з Прутського намулу»

Вино: натуральне
чи порошкове?
«Порошкове вино» – це випарене
виноградне сусло, розбавлене потім водою, спиртом і ароматизатором. Тобто, це
штучна суміш, яку за смаком буває дуже
складно відрізнити від натурального
вина. Іноді навіть спеціалісти не в змозі
визначити, де штучне, а де натуральне
вино. Звісно, складно і дорожче виготовляти справжнє (натуральне) вино, ніж в
концентрат додати воду, дріжджі і спирт.
Якщо потім мало кислоти в смаку – додамо, мало цукру – ще трішки додамо тощо.
Таким чином можливо створити той смак,
який сподобається більшості споживачів.
При цьому втрачаються всі необхідні для
здоров’я вітаміни.
Серйозно нашкодити такий напій не
зможе, але й користі жодної не принесе.
Називати його вином не можна. У літературі
часто використовується багато синонімів:
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Якщо його немає, це перша ознака того,
що перед Вами синтетика (порошкове
вино).
3. Не купуйте напівсолодкі та інші
«напів-вина». Сухе вино (тобто натуральне) не може бути приготовлене із
концентрату.
4. Намагайтеся купувати вино, на
якому вказано рік врожаю. Порошкові
вина не можуть бути витриманими чи
марочними.
5. Якщо ви купили вино і ніяк не можете визначити його якість за зовнішніми
ознаками, то добре продегустуйте. Порошкові вина дуже бідні на смак, не мають
післясмаку. Як правило, це досить солодкі
напої. Колір може варіюватись, але більшість з них не світлі. Аромати з тільки-но
відкоркованої пляшки можуть бути дуже
привабливими. У ординарного вина за 2
– 3 євро не може бути жодних особливих
запахів, воно повинно пахнути вином. Виробники синтетики не шкодують ароматизаторів, і дуже часто звичайний споживач
«клює» на таку просту приманку.
Але в будь-якому випадку, якщо ви
все ж не можете відмовитися від улюбленого порошкового вина, пийте його на
здоров’я! Тільки не забувайте, що є і натуральні вина, які оспівані поетами і заради
яких розпочинались війни. А синтетика
завжди залишиться дешевою копією того
божественного напою, ім’я якому – ВИНО.
Рубрику «Культура вживання
спиртних напоїв» ведуть досвідчені
сомельє виномаркету «Wine Time».
Ставте свої питання за телефоном
редакції 57-19-35. Спеціалісти надаватимуть потрібну вам інформацію у
наступних числах газети.

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: квартира №3, загальною площею 41,30 кв. м, в будинку №8 по
вул. Ломоносова Михайла в м. Чернівці. Однокімнатна квартира №3, що розташована в одноповерховому цегляному
житловому будинку №8 з підвалом по вулиці Ломоносова Михайла у м. Чернівці. Загальна площа квартири 41,30 кв.
м, в тому числі житлова площа - 24,30 м.кв., квартира складається з: коридор (3-1) – 5,30 м.кв., кімната (3-2) – 24,30
м.кв., кухня (3-3) – 8,60 м.кв., ванна кімната (3-4) – 3,10 м.кв., фундаменти-бутовий камінь, матеріал стін – цегла,
перекриття – дерев’яні з підшивкою, підлоги-паркет, керамічна плитка, обладнана системами енергопостачання,
холодного водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення власне, котел АОГВ, вентиляція-витяжка через
канали, радіо, телебачення, технічний стан – задовільний (знос-25%). Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Квартира належить боржнику на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири від
24.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Балацьким О.О.,
реєстр. №1670. Стартова (початкова) ціна – 188 840,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 9442,00грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404,
одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржник: Костюк Надія Василівна (м. Чернівці, вул. Ломоносова Михайла,
буд №13, кв. №4А, ІПН 2230016662). Стягувачі: ВАТ «ВТБ Банк» /м. Чернівці, проспект Незалежності, 111, код
ЄДРПОУ 33643178; ВАТ «Державний ощадний банк» в особі Чернівецького обласного управління ВАТ «Державний
ощадний банк» /м. Чернівці, вул. Червоноармійська,224, код ЄДРПОУ 09356307/; Кредитна спілка «Буковина»,
/ м. Чернівці, вул. Головна, 59, код ЄДРПОУ 25811231/; ВАТ «Райффайзен банк Аваль» в особі Чернівецької обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль» /м. Чернівці, вул. Головна, 143, код за ЄДРПОУ 21418784/; НДЕКЦ при
УМВС України в Чернівецькій області /м. Чернівці, вул. Головна, 24, код ЄДРПОУ 25575279/; ВАТ ВАБ /м. Київ, вул.
Зоологічна, 5, код ЄДРПОУ 19017842/; ДПІ у м. Чернівці / м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А, код ЄДРПОУ
21432838/; ПАТ АК «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ АК «Промінвестбанк» в м. Чернівці» /м. Чернівці,
вул. Головна,205 , код ЄДРПОУ 09356164/; ПАТ «Універсал Банк» /м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ
21133352/; ПАТ «Укрсоцбанк» /м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019/; ПАТ КБ «Надра» в особі філії ПАТ
КБ «Надра» Чернівецьке регіональне управліня /м. Чернівці, вул. Червоноармійська,54, код ЄДРПОУ 26311045/.
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні
торги відбудуться „10” квітня 2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у
приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання
протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений
у протоколі р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463. Одержувач:
Першотравнеий відділ державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. Додаткова
інформація за тел. 063-422-39-17.

Цей юнак мав би працювати бухгалтером в цирку, проте чернівецька
повінь змінила русло його життя... Молодий художник загруз у
прутському намулі і… почав знімати весільне відео! Чи вдалося б
йому перемогти в міжнародному фотоконкурсі «Cross Border Pictures»
без румунської цуйки?! Воістину, герой моєї чергової розповіді –
справжнісінька знахідка для газетних заголовків!
Фотограф без фотоапарата

Назвати Іллю звичайним фотографом – язик
не повертається. Спілкуючись з ним, у мене
склалося якесь дивне враження: ніби цьому
скромному чернівецькому художнику випадково дали потримати чийсь фотоапарат, він його
крутив-вертів у руках і, – не втримавшись від
цікавості – почав фотографувати!
– На фотоконкурс «Cross Border Pictures»
я потрапив в останній момент, та ще й без фотоапарата! З собою в мене була «мильниця»
«Фуджика» з трьома плівками… Та й та невдовзі
зламалася, – бідкається Ілля.
Виручили його організатори, які позичили
цифрову дзеркалку. Для Іллі старенький, але
цілком бадьорий «Нікон» Д80 з 50 мм фіксом став
справжнісіньким «дзеркальним просвітлінням», адже досі такими камерами йому
знімати не доводилося.
– Своє знайомство з фотографією я
розпочав з радянського «Зеніта». Проте
поїздка до Санкт-Петербурга із нещодавно
придбаною цифровою «мильницею» для
мене стала знаковою. Саме після неї я
активно почав цікавитися фотографією,
читав різноманітну літературу. Зокрема,
якось натрапив на книжку одного англійця, де той розповідав, як із самого
дитинства захоплювався чорно-білою
плівковою фотографією. Книжка була з
ілюстраціями. І якщо сюжет тих фотографій мені здався не дуже цікавим, то фактура, – ніби світлом намальована! – якась
особлива, зернистість, що заворожувала,
– мене вразили надзвичайно.
Дізнавшись про нове захоплення Іллі,
друзі-художники, які в училищі вивчали
«Фотосправу», якось запросили його до
себе на пари. Ілля прийшов туди зі своїми
фотографіями. Сергій Ахременко, відомий чернівецький фотограф, керівник та
співзасновник фотоклубу «Інший вимір»,
подивився на них і сказав: «Непогано, але
нудні якісь вони… людей тут бракує…» Проте одна
світлина Сергію Ахременку сподобалася, і навіть
дуже. Це було фото прутського намулу.
– Після усім відомої повені на береги Пруту
понаносило багато намулу. Він висох, і своїми
тріщинами нагадував якісь марсіанські пейзажі.
Я фотографував його восени, навколо стелився
туман, і справді здавалося, що ти ніби на якійсь
іншій планеті… Можливо, якби не ця похвала, я
би сказав: «Та ну її, цю фотографію…», і почав би
малювати графіті, – каже Ілля.
Проте з легкого слова відомого чернівецького
фотографа він своє захоплення продовжив і поглибив.

Завдяки нудним лекціям
розпочав малювати

Ще до фотографії Ілля серйозно захопився
графікою та гравюрами. Нахили до образотворчого мистецтва йому передалися від батька, який
і став його першим учителем. Малювати ж він розпочав завдяки… нудним лекціям у кооперативному коледжі, здобуваючи професію бухгалтера!
– Тобі треба було б до циркового училища
поступати! – заявила йому якось одна з тамтешніх викладачок. Ілля згодом вступив – до
художнього. Для галочки має ще й диплом КНТУ
– фінансиста. Проте, працює весільним відеооператором. І справді, незбагненні шляхи твої,
Господи! Так ось, повертаючись до розмови про
усім відому повінь…

для нього важлива фактура фотографії. Тривале
«видивляння» композиції часто відтісняє в нього
на другий план пошук образу. Натяки на людину,
на пейзаж, на дію – ось головні герої світлин цього
фотохудожника.
– Одна моя знайома, згадуючи моє захоплення, любить постійно повторювати:
«Лінивий художник займається фотографією», – сміється Ілля. – Можливо, мені
хотілося щось створювати, малювати,
проте технічно рука моя не могла цього
зробити, тому я і спробував фотографію,
за допомоги якої мені вдається себе повніше виразити.
Універсальних фотосекретів успіху
в Іллі немає. Але те, що насправді допомогло йому перемогти у міжнародному
фотоконкурсі «Cross Border Pictures»,
він не приховує.
– Ми з Лєною (Єлєна Перевалова
з Молдови посіла друге місце на фотоконкурсі, – авт.) виграли, бо пили
румунську цуйку, – зізнається Ілля. – В
останній день усі учасники фотоконкурсу, націлившись фотооб’єктивами,
ходили якимось селом біля Ясс. А потім
усі дружно пішли фотографувати слимаків та равликів на місцевій фермі (їх
там у спеціальних кімнатах розводять).
Ми ж з Лєною у тому селі «загубилися».
Бабуся Іллі родом з Байкалу, проте до гуцульсько-молдавського коріння цього Зустріли файного місцевого ґазду, на
непересічного чернівчанина домішані ще й турки з росіянами. У його крові є міґах пояснили його невістці, що ми
навіть естонські гени, але проявляються вони, – жартує Ілля, – лише зранку фотографи… «О, то заходьте до нас в
гості, будете нас фотографувати, ми
– Стояв я на мосту, фотографував, і тут
десь, а не самотужки. Це фото можна навчитися
якраз гарячу цуйку варимо з винограду!» Ми
якийсь чоловік підійшов до мене зі словами: звідробити самому, відео ж – набагато важче…
з Лєною як ковтнули тієї гарячої цуйки, то таку
си непоганий ракурс, але там далі – ще кращий,
фотосесію влаштували! Отож, радісні господарі
– розповідає Ілля. – Коли ж я повертався в місто,
Лінивий художник
щиро нам і набажали перемоги! Ще й цуйки нам
він у мене (мабуть, для певності) перепитав: а ти
із собою дали, яку ми потім допивали в Яссах,
займається фотографією
що, фотограф?
Парадокс, проте Ілля вважає, що як фотогразгадуючи румунську гостинність…
Ілля й оком не моргнув. Ніби й так не помітфу, художня освіта йому швидше заважає. Адже,
– Утім, перемога на фотоконкурсі для мене
но… «Мені потрібно фото, відео весіль робити, не
мовляв, сучасній фотографії насамперед потрібна
стала величезною несподіванкою… Коли до
хочеш познімати?» – одразу запропонував його
швидкість, чіткість, оперативність. Дозволю собі з
мене вперше зателефонували з вітаннями, я
теперішній роботодавець.
ним не погодитися: якщо йдеться про комерційне
подумав, що мене розігрують, – зізнається Ілля.
– Я погодився спробувати. Хоча жодних
або репортажне фото – можливо… Та чи вимагає
– Мені було б уже приємно, щоби у збірничку
знань у мене не було, я ніколи в руках відеокапоспіху художнє фото? Тим паче, зваживши на те,
надрукували кілька моїх фотографій. А тут така
меру не тримав. Пішов – і почав знімати... таку
як полюбляє Ілля знімати на чорно-білу плівку.
перемога!
хрєнь… Я й зараз хрєнь знімаю, але вже набагато
У своїх фотографіях він свідомо уникає чіткості,
Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна :
ЛОТ № 1 – земельна ділянка загальною площею 0,1000га, яка розташована за адресою: м. Чернівці, пров. Луговий, 21 та є власністю Плаксій Н.В (м. Чернівці, вул. Рокитнянська, 35, інд. код. 2725416208). Земельна ділянка, цільове призначення – 1.8. для
обслуговування житлового будинку та господарських будівель, кадастровий номер 7310136900:41:005:0006. Майно належить
боржнику на підставі Акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №188576 від 06.06.2005р. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 39 380,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612013 від 06.03.12)Гарантійний внесок – 5 867,62 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ДПІ м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200 А, код 21432838По
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння Гарантійний внесок вноситься на
поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП
„Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 по договору № 2612013 від 06.03.12р. Посилання в платіжних
документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 квітня 2012 р. об 11:00 год. за адресою: м.Чернівці, в приміщенні Садгірського ВДВС ЧМУЮОстаточний термін подачі заяв 06 квітня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний
об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій областіМФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

кращу, – жартує Ілля. А потім задумливо каже. –
Я думаю, що насправді у нас більшість весільних
відеооператорів знімають не надто добре. З того,
що я бачив, мені найбільше сподобалося відео
чернівецької студії «Інший вимір», у них відчувається школа. Адже, як на мене, відео ще складніше за фото, тут треба ретельно вчитися, причому

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 190,20кв.м., який знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул .Каштанова, 117 та є власністю Баланчук Галини Василівни (м. Чернівці, вул. Каштанова, 117 інд. код 2524610647). Житловий будинок літ.А, загальною
площею 160,20кв.м. житловою 114,20кв.м складається з : 7 кімнат, кухня, ванна, 4 коридори. сарай літ.Б, цегла, сарай літ.В, цегла, вбиральня літ.Г, цегла,
навіс літ.Д, дерево, гараж літ.Е, дерево, сарай літ.Ж, дерево, сарай літ.З, дерево, сарай літ.П, дерево, вигрібна яма 1, бетон, огорожа 2-3, дерево. Земельна
ділянка на якій розташоване майно, перебуває в державній власності та знаходиться в розпорядженні Чернівецької міської ради. Майно належить боржнику
на підставі рішення суду. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 762 660,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612012 від 06.03.12)Гарантійний внесок – 38
133,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: АКІБ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119, код 09807750
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових
будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 по договору №2612012 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 квітня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, в приміщенні Садгірського ВДВС ЧМУЮ.Остаточний
термін подачі заяв 10 квітня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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«Ти не просто Богдан – за фасоном.
В тебе є перший дан – за шансоном!»
Такий відгук з’явився у блозі газети «Версії»
після бенефісу Богдана Ластівки на сцені обласної
філармонії «Рідному місту», який з нагоди свого
50-річчя співак подарував чернівчанам разом зі
своїми друзями-музикантами.

Пісні та музика – це безпосередньо
внутрішній світ творчої людини. І ще у
творчості є таке поняття, як вартість
правдивого таланту. Адже ціна людської свободи вимірюється досить суворо. І життя врешті решт обов’язково
перевірить ціну цього вибору. Тексти
пісень Богдана Ластівки йдуть від
серця. Вони народжуються несподівано, повністю відповідають настрою,
емоціям, музикант наповнює їх звуком, мелодією своєї душі, почуттями,
думками. Шансон, бардівська пісня
завжди приваблює саме своєю щирістю та відвертістю, інтерпретаціями
власних ілюзій і почуттів, романтикою
та безпосередністю.

Богдан Ластівка народився 16
березня 1962 року в Чернівцях, закінчив СШ №26, потім Чернівецьке
музичне училище. Навчався у Київській консерваторії (клас ударних
інструментів). Випустив два альбоми: «Шансон брусчатки», «Житуха». Це міський романс, лірика і
пісні про життя….
Я належу до тих музикантів,
які починали свій творчий шлях у
дворах з гітарами, транзисторними
радіоприймачами і дешевим сухим
вином…
«В этой пыльной хмельной городской суете
Нас с тобой познакомила песня.
Это был драгоценный подарок
тебе
И мы стали, как ноточки, вместе.
Ця пісня «Фестивальна» була
написана для ІІІ Міжнародного фестивалю шансону у Києві «Пісні співані
серцем» (2004) і стала його заключною піснею. Також Богдан Ластівка –
володар призу «Кришталева гітара»,
переможець у номінації «Підкорювач
сердець».
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

– Це було в епоху наших кумирів:
BEATLS, DEEP PURPLE, Володимира
Висоцького і ще багатьох геніальних
творчих особистостей. Збираючи тоді
навколо себе однодумців, ми прагнули
довести щось собі й оточуючим. Увесь
вільний час віддавали музиці, яка з
часом стала частиною принаймні мого
життя. Класика, джаз, рок, бардівська
пісня – немає жанру, який би мені не
подобався. А останнім часом я звернувся до пісні.
Велика вдячність від мене моїм
співавторам, поетам Геннадію Тєрєхову, Емілю Крупнику, аранжувальнику
Едуарду Качанову, товаришу Ярославу
Унгуряну, аранжувальнику та музиканту Андрію Гуралю. Особлива вдячність
усім моїм друзям, їх було значно більше,
ніж я можу тут перерахувати. Всім вам,
мої слухачі, я висловлюю свою сердешну прихильність.
Мені особисто пощастило цього
тижня двічі зустрітися з Богданом Ластівкою: на концерті та після нього.
Говорили про людські цінності, шкільні
роки та друзів, розкиданих усім світом,
про родинний затишок, про тих, задля
кого живеш і твориш, згадували минуле,
сьогодення, планували майбутнє…
– І, звичайно, згадали батьків.
Батько, Дарій Григорович Ластівка,
Заслужений артист України, балетмейстер Заслуженого Буковинського ансамблю пісні й танцю, майже сорок років
працював у чернівецькій філармонії.
Мати – Валентина Леонідівна
Андронова, артистка балету.
Я пишаюся своїми батьками,
які віддали мені все сокровенне , а головне – життя.
Тому виходив на сцену
нашої філармонії з особливим
хвилюванням і дуже шкодую,
що мої батьки не змогли побачити мій бенефіс.
Концерт не залишив жодного глядача байдужим: зал
разом співав і «починається
кружіння світлофорів і прилавків», і «время, постой, не
спеши, не лети, этот миг с тобой останови»… Разом з Богданом Ластівкою виступали та
вітали ювіляра Заслужений артист України Олександр Сальников, співачка Тетяна Юхно, молодий виконавець Вадим
Балашов, Григорій Головач – акордеон,
Євген Думініка – саксофон, Заслужений
артист України Сергій Афанасьєв, група
Airport – лаунж, Заслужений артист
України Володимир Козинець – гітара,
оркестр єврейської музики під керівни-

цтвом Льва Фельдмана.
І серед своїх пісень, які особливо
цінує Богдан Ластівка – «Час, стривай»
та «Спроба повернення». А глядачі в
захваті від улюбленої пісні про Чернівці
і чернівчан «Маленький Париж» .
Как-то очень давно,
Один мудрый изрек.
Он почти как Париж,
Милый наш городок.
Поддержали тогда
Все его праотцы.
И с тех пор так зовут
Город наш – Черновцы.
Ах, этот маленький Париж,
Под тенью черепичных крыш,
И как французский шансонье
Пою я песнь свою тебе…

– К сожалению на этом замечательном концерте не смог побывать,
но уверен, что такой замечательный
человек и музыкант как Богдан Ластивка снова показал, что он лучший
среди лучших..Успехов и аплодисментов тебе, Богдан! С ЮБИЛЕЕМ!!!
Сіма:
Богдаша!!! Дорогой!!! Еще и еще
раз с ЮБИЛЕЕМ!!! Очень жаль, что не
получилось приехать, наслышаны
твоим БЕНИФИСОМ!!! Так держать!!!
Оставайся таким, как ты есть, на долгие
годы. Мы за тебя очень рады и гордимся!!!
Ісаак:
Я горжусь таким, как Богдан, земляком. Желаю долгой творческой жизни.
А Еміль Крупник, який предста-

Ті, хто не зміг приїхати на концерт
Богдана Ластівки, телефонують, пишуть електронні листи, лишають свої
коментарі, зокрема й у блозі газети
«Версії».
Владимир Астраханцев, концертмейстер Цюрихского симфонического оркестра:

вився як автор текстів, написав:
Ты не просто Богдан
По фасону.
У тебя первый дан
По шансону!
Зоя:
Мої вітання з ювілеєм! Дуже шкода,
що не була на концерті.
Хай музика звучить в душі та серці,

нехай мажорним буде кожен день.
Добра, достатку, творчості, любові,
та гарних, світлих, сонячних пісень.
Сценарій життя непередбачений.
Успіх складно запланувати. Тим більше у творчих людей – музикантів,
виконавців, поетів, акторів. У житті
будь-якої людини є певні підтексти,
нескінчені сумніви, поразки, перемоги, прагнення, мрії… За філіжанкою
кави з Богданом легко говорилося про
мистецтво, його суперечності, різну
реальність та достовірність. Важливо
йти від правди. І… як важко йти від
правди!
Так завари же мне, родная, кофеек,
Мне надоел паршивый лагерный
паек,
Мне надоели эти времена,
И непонятная фальшивая струна…
Але коли фальшива тільки струна,
її можна замінити. Відносно легко.
Головне – не загубити себе. Не зрадити собі.
Пісня, музика – є долею Богдана
Ластівки. І це – його реальний простір. Про це ми вкотре переконалися
на його блискучому бенефісі. Браво!
Я стихами отмечу свой путь
В чем-то радостный, в чем-то
печальный.
На деревьях желтеет листва,
Дни короче и времени мало.
Я пройду по знакомым местам
Старых книг и старинных кварталов.
А что же нам, а что же нам судьба?
Шагать по жизни от рассвета до
заката.
А что же нам, а что же нам душа?
Ведь это то, чем в этой жизни мы
богаты…
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