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Чернівецькийфотохудожник
знімає, як 200 років тому

2 стор.

Влада подарувала

журналістам годину
І так тепер буде щопонеділка.

11 стор.

Чернівецькі

флешмобери

...хороводили, завмирали в «Майдані»,
переводили бабусь через дорогу.

15 стор.

Цілюща сила
Анниної гори

У Свято-Аннинському монастирі десятеро
людей зцілилися від раку.

Одна з перших фоторобіт В. ВОРКА

5 стор.

непрогавте–скористайтесь! Театр – це не лише
30 березня: «гаряча» безоплатна
телефонна
лінія в ОДА
0-800-50-06-88

Запитуйте про тарифи, дотації на худобу і веснянопольові роботи, боротьбу з корупцією, ветеринарні
ризики і безпеку
Щомісяця, в останню середу, буковинці мають змогу за безкоштовним телефонним номером 0-800-50-06-88 отримувати
інформацію, яка їх найбільше хвилює.
30 березня на телефонні запитання мешканців краю
відповідатимуть:
10.00–12.00 – начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Георгій
Леонтій;
12.00–14.00 – заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь
Сандуляк;
14.00–16.00 – начальник сектору запобігання та протидії
корупції апарату облдержадміністрації Віталій Савкін;
16.00–18.00 – начальник управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області Борис Тодорюк.

красива будівля

2011 рік для
Чернівецького
муздрамтеатру
– особливий: «гряде»
відзначення 20річчя незалежності
України, 70річчя від дня
народження Івана
Миколайчука, вже
традиційний фестиваль та нові постановки...
Проте найголовніший ювілей восени – 80річчя театру, до якого колектив уже серйозно
готується. Тож коли, як не до Дня театру,
поцікавитись, як живеться нашим чернівецьким
трудівникам сцени? Розмовляємо з режисером
та актором Андрієм Романовим і його дружиною
Марічкою, теж актрисою театру.

16 стор.
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Немагрошей?Продайдитину!
«Серце до серця» –
Колонка
Новий «вид заробітку» набуває популярності на
головного допомога хворим дітям
Буковині. Цими днями правоохоронці зафіксували
ванням ендокринної системи та
Новий пульсоксиметр,
редактора вартістю 35 тис. грн, для ви- цукровим діабетом тощо.
вже третій випадок продажу дитини.
Бенін, Україна,
Гвінея, Гаїті, Гана...
або Чому охорона
здоров’я–статтявитрат,
а не питання
суспільної моралі
У компанії з переліченими країнами перебуває Україна за показниками смертності
серед дорослого чоловічого населення.
Згадалося ж про це у зв’язку з порушенням
21 березня Генпрокуратурою кримінальної
справи проти екс-президента Кучми за
підозрою в причетності до вбивства Гонгадзе й незаконних дій стосовно журналіста
Олексія Подольського. Де ж зв’язок? А річ у
тім, що експерти називають практично дві
причини, які стоять за цією подією: або кримінальна справа проти Кучми порушена для
поліпшення іміджу нинішньої влади в очах
європейських партнерів (не тільки, мовляв,
до Тимошенко маємо претензії) і чинення
тиску на окремих політиків, зокрема, на
голову Верховної Ради Литвина, або ж вона є
свідченням початку олігархічних воєн і тиску
донецьких на бізнесмена Пінчука.
Так ось, питання щодо іміджу, гадаю,
можна відкинути. Бо що може погіршити імідж
більше за те, що Україна за рівнем смертності
та рівнем захворюваності свого населення
значно перевищує аналогічні показники
сусідніх країн.
А чому так сталося? Бо охорона здоров’я
є тільки незручною статтею витрат у бюджеті,
а не питанням суспільної моралі. Крім того,
вона ніколи не була і не є політичним пріоритетом. Адже українські політики не несуть
жодної відповідальності перед виборцями за
свою діяльність, на відміну від того, що маємо
в європейських державах. Наші зверхники
для людей, які їх обирали, просто недосяжні.
Ось вони – ганебні цифри і ганебні причиннонаслідкові факти цього:
▪ закладені в бюджеті витрати на
лікування, поліклінічне обслуговування і санаторний відпочинок одного
народного депутата дорівнюють витратам держави на охорону здоров’я
5130 простих громадян!
▪ цьогорічний український бюджет
передбачив зростання витрат на забезпечення авіаперевезень найвищих посадових осіб до 189 млн. грн, а це у 30
разів (!) більше за статті витрат на лікування онкохворих і чорнобильців!
Отже, щоби підняти імідж України в очах
європейців, багато не треба. Варто лише
відмовитися від блюзнірства і подбати про
тих, хто створює, так званим, «вершкам
суспільства» їхні багатства.

беззаконня

У печері – чужинці

У Новоселицькому районі на території
геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Печера «Попелюшка»
чернівецьке приватне підприємство розпочало незаконну забудову – бетоннометалеву вхідну трубу діаметром 1,5 м і
глибиною 10 м та металевий навіс розміром
3х3 м.
За попередніми даними, сума збитків
становить 56 тисяч гривень. Триває досудове слідство.

Леся ФЕДОРЕНКО, прес-секретар
прокуратури Чернівецької області

значення насичення крові
киснем у новонароджених та
передчасно народжених дітей,
з’явився у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні.
До благодійної акції «Серце до
серця», результатом якої і став
новий апарат, долучилася вся
Буковина.
За словами Марії ПОЛІЩУК,
заступника начальника головного управління охорони
здоров’я Чернівецької ОДА,
щороку акція присвячується різним проблемам: діти-інваліди,
діти з вадами зору, передчасно
народжені діти, діти із захворю-

– Шоста щорічна благодійна
акція відбуватиметься від 1 до 15
травня. Зібрані кошти плануємо
спрямувати на закупівлю обладнання для дітей, хворих на діабет,
– говорить Марія Іванівна.
Щороку на Буковині реєструють близько 120 дітей з
цукровим діабетом.
Загалом завдяки Всеукраїнській акції «Серце до серця–2010»
до обласних дитячих лікарень
України було придбано медичного
обладнання на суму понад 3 млн.
грн.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

22-річна жителька Вижниччини
спробувала продати племінника,
щоби покращити матеріальне становище і зробити ремонт в оселі.
Допомагала їй в цьому літня бабуся
дитини. Без відома матері, 7-річного
хлопчика відвезли на продаж до
Чернівців та «правили» за нього
55 тис. грн.
За словами Миколи ХАРАБАРИ, начальника УМВС в Чернівецькій області, матір хлопчика
поки не знайшли. Але вже відомо,
що вона займається проституцією.
А родина, в якій проживав хлопчик
– бідна і неблагополучна.
Тітка заарештована, а дитина

«Година журналіста»

або Про те, що влада не любить контролю
надсобою,алеусвідомлюєйогонеобхідність
Година журналіста, започаткована нинішнього понеділка Чернівецькою мерією (ймовірно, як реакція на заяву окремих журналістів
про інформаційну закритість міської
влади, а, можливо, й ні), зібрала у
ратуші практично всіх начальників
управлінь і відділів міської ради,
яких було чи не більше за журналістів. Модератор зустрічі Ірина
Вишневська, начальник відділу інформації міської ради, вправно провела хиткий корабель, заповнений
різнокаліберною журналістською
публікою через усі підводні рифи
непередбаченого потоку свідомості
останніх, і вдало пришвартувала
його у порту кінцевого призначення.
Присутні цікавилися усім, що
тільки спадало їм на думку: фантазії
кореспондентським головам не бракувало. Та особливо вражала якась
незвична позитивна налаштованість і готовність високопосадовців
відповідати на будь-які запитання,
навіть незручні.

Заявка на собаку
Оскільки цими днями собаки
покусали журналістку одного з
телевізійних каналів, Олександру
ШУМЕЙКОВІ, директору департаменту житлово-комунального
господарства довелося розповісти
про діяльність нової структури,
яка з’явилася після спочилого в
Бозі «Санітара», що об’єднався зі
«Спецкомунтрансом», утворивши дільницю, що і веде боротьбу з
бездомними псами. Та для їхнього
відлову треба спочатку зробити заявку – від підприємства, на території
якого вони з’явилися, чи від ЖРЕПу,
якщо бездомні тварини не дають
проходу мешканцям у дворах. Але у
перспективі Чернівці матимуть притулок для самотніх покинутих псів.
Стосовно наступного запитання
про зношеність міських комунікацій
та концепції їхнього відновлення,
п. Шумейко повідомив, що заміна
тепломережі, водогону, каналізації,

а також ліфтів, перекриття дахів
тощо вимагає мільярдних інвестицій. Таких коштів міський бюджет,
зазвичай, не має. Та попри те місто
поступово, крок за кроком, реалізує певні програми, як от «Дахи»
тощо.

Кому загрожує
землетрус
У зв’язку з подіями в Японії,
Сергій ГОМОНОВИЧ, головний
архітектор міста , відповідаючи на
запитання, назвав найбільш небезпечні райони в Чернівцях у випадку
землетрусу. Як з’сувалося, ними є
зсувні райони (вул. Барбюса, район
Горече, частина Роші) та центр міста. Крім того,протягом 10 років – від
1978-го до 1988-го – у Чернівцях
з метою здешевлення будівництва
зводили будинки без врахування
сейсмічних норм нашої території.

Чому зникли якісні
продукти?
Йшлося про підприємства харчової та переробної галузі, які зникли з мапи міста, зокрема ті, що
випускали молочну продукцію, прекрасне якісне морозиво, яке можна
було давати дітям, чого не скажеш
про завізне, що нині продається у
магазинах. Згадаймо, навіть СЕС
влітку попереджає, що краще ним
дітей не годувати.
Як пояснила Світлана ХІМІЙЧУК, директор департаменту
економіки, всі ці підприємства були
акціонерними товариствами, акції
яких повідчужували. Потім власники
припинили їхню діяльність. А впливу
на цей процес керівництво місцевого
самоврядування немає.
Подумалося, а що коли Укртелеком, який уже продали, згорне
свою діяльність? Чи приватизують
обленерго, про що вже йдеться?! І
його власники не захочуть продавати нам електроенергію, натомість
відправлятимуть її за кордон, бо так

їм вигідніше Або ж водоканал, не
дай Боже, з каналізацією продадуть
у приватні руки? Що тоді? Влада ж не
може на це впливати?! До речі, а не
тому, приміром, у тій же Швеції, де
я знайомилася з роботою мерії міста
Гетеборг, самоврядні місцеві організації дуже маленькі – буквально
кілька осіб. А у нас – кілька департаментів (чи не з сотнею людей
кожен?), які не можуть переломити
ситуацію на краще, аби було так, як
вигідно громаді.
І все ж...

Повернуться бочки з
молоком
Роздрібну торгівлю молоком
поновлять на вулицях міста.Департаменту економіки міської ради
доручено визначити місця, де є
можливості для реалізації бочкового
молока та погодити їх із ДАІ УМВС у
Чернівецькій області. Попередньо
вже визначено п’ять таких місць.

«Стихійникам»
– ринки, майже
безкоштовно
Окрім вже тра диційних ярмарків, які проводяться двічі на місяць
на вул.Ентузіастів, розглядається
можливість проведення двічі на
тиждень ярмарків, на яких продаватимуть борошно, рибу, яйця, овочі
місцевого виробництва за цінами,
нижче ринкових. Такі міні-ярмарки
проводитимуться почергово на всіх
ринках Чернівців.
– З метою створення конкурентного середовища операторам, які
реалізують м’ясну та молочну продукцію, буде запропоновано перелік
ринків , де вони можуть розташувати
свої торговельні об’єкти. Такі заходи
сприятимуть стабілізації у Чернівцях
цін на основні продукти харчування,
– наголосила Світлана Хімійчук, директор департаменту економіки.
Влада звернулася також до тих,
хто торгує на вулицях незначною

перебуває у притулку. Бабусю залишили вдома з молодшою дівчинкою,
хворою на церебральний параліч.
За продаж людини зловмисницям загрожує від 8 до 15 років
позбавлення волі.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

кількістю фруктів, овочів і молочною
продукцією. Для них готові місця
– усього тисяча! – на всіх ринках обласного центру. Оплата – пільгова:
від 50 коп. до однієї гривні за одне
торгове місце.

Льодовий палац:
бути чи не бути
Зажевріла надія, що у Чернівцях
з’явиться льодовий палац. Кабмін видав наказ про спорудження
в Україні 25 подібних закладів. У
переліку потенційних власників – і
Чернівці. На будівництво та ремонт
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
із зимових видів спорту планується
виділити 31 млн. гривень. Щоправда, на даний момент цих коштів ще
немає, – повідомив Святослав Д’ЯКОНЮК, начальник управління
з питань фізичної культури та
спорту. Хоча земельна ділянка під
будівництво льодового палацу вже
підготовлена.

Про все потроху
▪ Як дізналися присутні під час
«години журналіста», міська влада
вимагає знесення двох поверхів,
самовільно добудованих до «Сорбони», як таких, що не вписуються
до культурного середовища центра
міста. Подібна вимога і до третього
поверху магазину «Роксолана» на
Червоноармійському ринку, який
закрив собою костел.
▪ Перша черга кінотеатру ім.
Миколайчука буде відремонтована
до 15 червня цього року, коли відзначатимемо 70-річчя від дня народження нашого славного земляка.
▪ Стадіон «Буковина» не дозволять приватизувати.
▪ Невдовзі розпочнеться реконструкція басейну ЗОШ №27 з тим,
щоби він працював цілорічно. Проектно-кошторисна документація
вже виконується.
▪ Приватні аквапарки з’являться
на вулицях Донбасівській та Рівненській.
▪ Оскільки водоспоживання у
Чернівцях протягом останніх двох
десятків років значно скоротилося,
Прутський водозабір буде освоюватися тільки в межах обласного
центру.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Мрії губернатора: Папієв пообіцяв їх втілити у життя
кошторисної документації. До кінця
першого півріччя приватне підприємство «Елітмолпродукт» інвестує 10
млн. доларів на будівництво молокозаводу та закупівлю 500 голів високопродуктивної великої рогатої худоби з
Голландії та Австрії. Про це повідомив
голова облдержадміністрації під час
прес-конференції, відповідаючи на
запитання присутніх.

До річниці перебування на посаді голови Чернівецької
облдержадміністрації Михайло Папієв провів підсумкову пресконференцію, на яку зібралися журналісти з усієї області.
Губернатор підбив підсумки річної діяльності та поділився
планами на майбутнє, які назвав мріями. Зокрема, він хоче
бачити Буковину екологічно чистою європейською областю.

Із досягнутого:
Чернівецька область нині
посідає перше місце за темпами зростання виробницва
промислової продукції та
третє – сільськогосподарської.

Майбутнє за новими
технологіями
У цьому переконаний керівник
виконавчої крайової влади. Отож,
сприятиме впроваджуванню в області нових технологій. Так, зокрема,
в Сторожинці нині завершено монтаж
італійського обладнання потужністю 24 тонни на добу з переробки
зерна на борошно. Це обладнання
є унікальним. І подібна технологія в
Україні є тільки на Донеччині, а тепер
буде й на Буковині.

Бочківчани
отримають кошти на
житло

– Вони вже перебувають на
благодійному рахунку облдержадміністрації, – зазначив керівник
виконавчої крайової влади, відповідаючи на запитання журналістів. Оскільки двічі з державного
бюджету гроші не даються, а потерпілі бочківчани вже отримували
допомогу два роки тому, губернатор організував збір коштів на
благодійний рахунок. І чотирьом
родинам, помешкання яких непридатні для проживання, вже запропоновано перелік осель, які можна
придбати. Щоправда, Михайло
Папієв звернувся також до жителів
Хотинського та Новоселицького
районів з проханням не користатися
з чужої біди та не підвищувати ціни
на житло, яке продається.

Винні діти. А батьки?
Протягом минулого року у Чернівецькій
області до адміністративної відповідальності
було притягнуто 12 неповнолітніх. Як зауважують у лінійному відділі залізничної
міліції станції «Чернівці», усі порушення
стосуються незаконного обігу наркотичних
речовин, зокрема, незаконне зберігання,
посіви та вирощення маку чи конопель.
Попри все це, до відповідальності чомусь не притягнули батьків неповнолітніх
правопорушників. Чернівецька транспортна прокуратура зобов’язала начальника
лінійного відділення міліції на станції «Чернівці» усунути порушення законодавства, а
відповідального оперативного працівника
притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Ірина СТОРОЖУК, помічник Чернівецького
транспортного прокурора

Димохід-убивця
Тіла 20-річних хлопця й дівчини виявили цими днями у будинку на вул. Північній
у Чернівцях. Попередньо встановлено, що
молода пара померла від отруєння чадним
газом внаслідок несправності димо-вентиляційних каналів. Ознак горіння на місці
події не виявлено. Тіла направлено до
судово-медичної експертизи Чернівців.

Суїцид чи нещасний
випадок?..
Суїцид через самопідпалення намагався вчинити 55-річний житель Новоселицького району у власному будинку.
Він облив себе дизельним паливом та
підпалив. Нині чоловік у важкому стані
знаходиться в Новоселицькій ЦРЛ з термічними опіками І ступеня. Його тіло уражене на 60%, – повідомив Відділ зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю
УМНС в Чернівецькій області.
Утім, сільський голова Зеленого Гаю
вважає, що стався нещасний випадок.

Ціни на хліб
знизились

Заробітчани
повернуться додому

Зменшення вартості хлібобулочних виробів на Буковині – результат
впроваджених крайовою владою
ефективних ринкових механізмів,
– наголосив голова ОДА.
За його словами, «наша область
показала, як можна зменшити ціну
на хліб і хлібобулочні вироби. Для
цього було задіяне зерно з Аграрного
фонду, Держрезерву, яке й передали
26 підприємствам області для випікання хліба».

Таке переконання висловив голова облдержадміністрації Михайло
Папієв. Основні ж передумови для
цього він бачить у залученні інвестицій, відновленні виробництва, новітніх
технологій, створенні робочих місць.
Щоби створити, наприклад, необхідну кількість робочих місць, в області
триває робота з відновлення виробництва: запрацював цукровий завод
«Хрещатик», черга за молокозаводом
тощо.
Лише торік від заробітчан на Буковину надійшло 6 млрд. грн! У недалекому майбутньому ці люди зможуть
вигідно інвестувати свої кошти. Щодо
цього , за словами Папієва, готується
відповідний, за європейською моделлю, проект.
– Ми станемо сигнальною областю
в Україні, яка покаже приклад втілен-

Молокозавод
запрацює до кінця
року
Академія аграрних наук дала
дозвіл на виділення 20 га землі для
будівництва молокозаводу у Чернівцях. Нині триває розробка проектно-

ня в життя таких суспільно важливих,
соціально зорієнтованих проектів, які
ставлять за мету повернути заробітчан додому, – підсумував Михайло
Папієв.

Повернути позитив з
дефіциту
Зробити саме це запропонував
журналістам губернатор, порадивши
відкрити на шпальтах своїх видань
рубрику успіхів. Бо, на його глибоке
переконання, позитив у нашому суспільстві в дефіциті. А це негативно
впливає на людей, формуючи неправильну психологічну установку.
Скажімо, хто знає, крім спеціалістів,
що Буковина посідає перше місце з
будівництва птахоферм і що вони у
нас серед кращих у Європі? Або ж те,
що невдовзі матимемо свій комбікормовий завод?
За словами Папієва, за
основу своєї діяльності він
узяв принцип, проголошений
багато років тому відомим
футболістом Пеле: «Завдання
полягає не у тому, щоби позбутися недоліків, а в тому,
щоби використати та розвити
свої переваги».

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

Дністровська ГАЕС – об’єкт №1

Дністровська ГАЕС – об’єкт номер один за пріоритетністю в області, – наголосив голова
ОДА під час зустрічі з журналістами. Цьогоріч на її будівництво виділено 1 млрд. 900 тис. грн.
З них 500 млн. грн спрямовують на виготовлення другого гідроагрегату та будівництво водосховища на 32 млн. кубів. Також 60 млн. грн піде на соціальну сферу Сокирянського району
та міста Новодністровськ.
Перший гідроагрегат уже введений у промислову експлуатацію та перебуває в енергетичній
мережі країни. Лише торік він виробив 50 млн. кВт електроенергії.
Після катастрофи на японській АЕС європейські країни переглядають свої плани в сфері
атомної енергетики, а тому значення і важливість таких об’єктів, як Дністровська ГАЕС, зростає. Зокрема, планується у 2012 році ввести в експлуатацію другий гідроагрегат, а у 2013 році
– третій.
– Коли ми матимемо три гідроагрегати, це буде найбільша в Європі гідроакумулююча станція. А коли здійснимо наступні етапи і будемо мати 7 гідроагрегатів, вона стане найбільшою в
світі, – зауважив Михайло Папієв. – Це буде об’єкт, завдяки якому Буковину сприйматимуть
не тільки як край туристичних можливостей, а ще і як технологічно розвинену, індустріальну
й енергетичну область.

Міністренергетики–наБуковині
Юрій Бойко відвідав ГАЕС і взяв
участь у запуску гідроагрегату
Позавчора, 22 березня, міністр
енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко перебував з
робочою поїздкою у Чернівецькій області. Під час візиту він ознайомився
з ходом будівництва першої черги та
станом експлуатації першого пускового комплексу Дністровської
гідроакумулюючої станції, а також
окреслив перспективи розвитку
гідроенергетики та наголосив на
важливості спорудження гідрогенеруючих об’єктів в Україні.
– Угода про співробітництво
між Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України і
Чернівецькою областю, підписана
позавчора, передбачає вирішення не тільки великого комплексу
завдань паливно-енергетичної
сфери, а й широку співпрацю в соціально-економічному напрямку,

зокрема, у питаннях, які стосуються
великомасштабних та структуроутворюючих проектів, – наголосив
Юрій Бойко.
Прикметно, що розпорядженням Кабміну визначено, що міністр
енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко безпосередньо відповідає за взаємодію
з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування Чернівецької області.

Вл. інф.
Довідка «Версій»:
Дністровська ГАЕС – одна із
найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій. Вона проектувалася як складова частина
енергосистеми колишнього СРСР.
Будівництво почалося 1983 року.
ГАЕС запроектована для роботи в
циклічному режимі: споживаючи

надлишкову дешеву нічну енергію
атомних і теплових станцій, вона
видаватиме пікову потужність у
денний час. Тому основна функція
Дністровської ГАЕС полягає у регулюванні частоти і графіка навантажень енергосистеми України.
У січні 2009 року відбувся експериментальний пуск першого
гідроагрегату Дністровської ГАЕС.
У грудні наступного року в органах
Державної архітектурної будівельної інспекції отримано сертифікат
відповідності про введення в про-

мислову експлуатацію першого
гідроагрегату Дністровської ГАЕС.
Протягом 2010 року на об’єкті
проводилися всебічні випробування першого гідроагрегату у різних
режимах навантаження за програмою дослідно-промислової експлуатації, завершувалися остаточні
роботи на всіх об’єктах ГАЕС.
4 грудня 2010 року розпочато
щоденну роботу першого гідроагрегату у диспетчерському графіку
енергосистеми (по 2 години у генераторному/насосному режимах).

Міноритарний пакет акцій «Нафтогазу» буде розміщено на західних фондових біржах
Під час робочого візиту до Чернівецької області міністр енергетики та
вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що міноритарний пакет акцій НАК «Нафтогаз України» буде розміщено на фондових біржах.
– Прийнято принципове рішення, що міноритарна частка акцій «Нафтогазу» буде розміщена на фондових біржах. Ми зараз вирішуємо з консультантами, на якій саме біржі буде вигідніше провести розміщення. У
результаті плануємо залучити приблизно 5-6 млрд. доларів, які підуть на
розвиток компанії, збільшення видобутку газу в нашій країні, модернізацію вітчизняної газотранспортної системи, – підкреслив Юрій Бойко.
Міністр зазначив, що такі розміщення акцій – загальноприйнята у
світі цивілізована практика: «Це продаж на фондовому ринку, коли не
буде одного покупця, а будуть інвестори, які хочуть придбати ці акції і готові платити кошти», – повідомила Прес-служба Міненерговугілля.
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Позбавлення ілюзій
97-Й: Між порно та історією

Людська історія іноді буває страшнішою, аніж марилося
знаменитому художнику Босху. Але є й інша – світла історія
маленької Буковини, одного року
з її історії. Сьогодні ми спробуємо
побачити, що ж можна протиставити
цій історії? Отже, той самий 97-й рік
на Буковині, але з точки зору неполітичної, людської історії.

«Черемшина» форевер
97-го помер автор вірша, який
зігріває душу у різні моменти життя:
на вечірках, задушевних посиденьках, великих концертах. Йдеться про
автора слів знаменитої «Черемшини»
Миколу Юрійчука з Вашківців. Помер
він не в променях слави і багатства.
Та й у спадщину залишив переважно
пісні.
І от цікаво, як передає кореспондент, українських чиновників,
які стільки плачуть за вишиванками,
мовою та українською культурою,
жодного на похоронах Юрійчука не
було. Покійний славився незручним
характером. І чиновники про це не
могли так швидко забути. Поетів не
люблять – люблять пам’ятники їм.
Гадаю, і Тарас Шевченко нині і завжди

www.vashkivci.com.ua

Історію як предмет у школах
треба заборонити, – забороняють
же дітям дивитися порнографію!
Така ідея давно вже окупувала мою
свідомість. Приблизно з тих часів,
коли захопився історією. Безумовно, йдеться не про історію взагалі,
а про ту, яку вивчають у школах.
Історію війн, масових убивств, великих шахрайств, які називають
політикою тощо. Ким був Наполеон,
Македонський, Цезар? Серійними
вбивцями і організаторами масових
вбивств. А хіба кращий, скажімо,
американський президент Трумен,
який вирішив випробувати атомну
зброю на японських міщанах, домогосподарках, дітях, старих – усіх
хто жив у Хиросімі чи Нагасакі? А чим
кращий Черчилль, який і сам вбивав на війні у безмежно далекій від
Британії Африці? А ким були козаки
з їхніми знаменитими походами на
турків? Вбивцями, рекетирами, безглуздими фанатиками і садистами.
Ким є наші очільники в переважній
більшості? Хіба не злодіями, шахраями, рабами амбіцій, які підштовхують
їх до огидних дій? І от про ці збочення
дітям не тільки розповідають, але
переконують, що це прекрасно, що
це вершина людських досягнень, що
це і є справжня історія. І діти наївно
вірять. Виростають і продовжують
безглуздий шлях попередників. Та
жодне порно не порівняти з тим розбещенням, якому піддаються наші
діти на уроках історії. Найшкідливіший предмет у сучасній школі.
Така от преамбула до спроби подати дещо інший погляд. У минулому
числі газети стаття рубрики мала
назву «Кафку в життя». В ній ішлося переважно якраз про шкідливу
історію, історію шахраїв і потвор,
патологічних злодіїв. На прикладі

Микола ЮРІЙЧУК, один
з авторів «Черемшини»
був би в такій опалі... А пам’ятник
буде в пошані.
Журналіст у репортажі згадує
про Юрійчука: « Його рука, коли тиснув при вітанні, нагадувала наждак
– натруджена, тверда. При житті його
називали народним адвокатом». Він

заробляв на життя простою працею
і був відомий як дивак, борець за
справедливість. Це часте поєднання,
тому що талант, кажуть, це наслідок чесності. Своєрідна нагорода і
гризота.
Однак, не тільки держава проігнорувала смерть поета. Інші чиновники, вже від Церкви (ті, цікаво, також беруть «відкати», але за
можливість спілкування з Богом?)
відмовили у тому, щоби покійного
відспівували у церкві! На заваді
стали міжконфесійні чвари.
Тобто все влаштувалося так,
як, може, і хотілося б віршотворцю
Юрійчуку. Відспівали під чистим, а
не штукатурним небом, а навколо ні
дурних, ні підлих, лише ті, хто хотів
прийти. Про Юрійчука мало писали
навіть у зв’язку зі смертю. Шпальти
завжди присвячені чиновникам, як
і історія.
Скільки біографій та інтерв’ю
з посадовцями друкують, скільки
читають, хоча ми, напевно, знаємо
– вони просто вдало обкрадають
свій народ. Чому ж не знаходиться
часу для поета Юрійчука, який хотів
не «бабла», а всього лише правди і
краси? Чи не тому, що ми вчимо політичну історію в дитинстві?

Врятували любов
У 97-му році в одній з чернівецьких лікарень врятували хлопця, ім’я
якого ніколи не буде відоме історії.
Хоча він і був своєрідною жертвою
історії. Тобто того року, як і завжди,
в лікарнях врятували чимало людей, але про цього пацієнта чомусь
вирішив написати сам лікар. Адже
врятований хлопець колись служив
в Афганістані і поділився з лікарем
життєвою історією: як після страшних опіків, коли згоріло 80 відсотків
шкіри, він потрохи одужував і зустрів

у шпитальному дворі дівчину. Тоді
у дворі він упав від слабкості, адже
важив трохи більше 40 кілограмів, а
дівчина допомогла йому піднятися і
зрозуміла, що підняла ... свою любов.
Хлопець, звісно, страшно комплексував через опіки. Але дівчина вирішила по-іншому. І вони одружилися.
Минуло кілька років, і ось він поїхав
на Калинівський скуповувати якісь
шкарпетки та одяг, щоби прогодувати родину. Йому стало погано, і його
врятували ще раз, уже чернівецькі
лікарі. І лікаря вразила пристрасть,
з якою цей хлопець розповідав про
свою любов. Вразила настільки, що
він вирішив написати про це.
Політики посилали молоду людину на смерть, а нікому невідома дівчина, ім’я якої не вчитимуть
знавці історії, дала хлопцю нове
життя. Уявіть собі підручник історії,
де описують як дівчина допомагає

хлопцю зі страшними рубцями піднятися, їхні погляди зустрічаються, він
відчуває її торкання, вона говорить
щось ласкаве і тепле. І від тих простих слів людина з виру страждань
та гірких думок повертає до життя. Я
хотів би, щоб мої діти вчили таку історію. Історію теплих слів, сказаних у
світі. Слів, які рятували. Ви чули про
такий шкільний курс «Історія теплих
слів»? Я теж ні. А шкода...
Ще можна було б розповісти про
учасників якогось свята інвалідів,
яке відбулося у тому ж 97-му році і
стало свого роду новацією. Там піарилися буковинські політики, про
них багато говорили, але й згадали
про жінку на інвалідному візку. Вона
так прагнула дати життя, що, хоч і
паралізована, а таки народила дитину! Хіба правильно, що її історію
не вчать?

Прокіп, Іван та Павло
Дуже багато публікацій 97-го
року присвячені приїзду Павла Лазаренка, який, як і багато українських
шахраїв, називався політиком. Він
приїхав до Чернівців, щоби повести
народ до щастя і створити осередок
своєї партії. Принаймні, він говорив
про щастя. Народ, вочевидь, почувався настільки нещасним, що навіть повірив шахраю Паші. У партію
записувалися і старий, і малий. Даремно кажуть, що гроші не пахнуть.
Є люди, які вловлюють їхній запах на
величезній відстані. Від Лазаренка
тягнуло цим прекрасним запахом...
А те, що він змішувався із запахом
шахрайства, мало кого зупиняло.
Майже водночас відбулися у
Чернівцях виставки відомих художників Івана Марчука та Прокопа
Колісника. Ажіотаж був набагато
менший. Український геній Іван
Марчук у коротенькому інтерв’ю
буковинській газеті щастя людям не
обіцяв. Хоча від його виставок люди,
як правило, отримують набагато
більше задоволення і наснаги, ніж
від промов Паші Лазаренка. Марчук
говорив про те, що, як кріт, ховається
від метушні світу у творчість, про
те, як вистачає йому на день трохи
вареної картоплі та морквяного
соку, про те, що і в Америці, де він
пожив, правди немає, але, принаймні, є гроші. Але він живе не стільки
грошима, скільки теплими словами.
Що він живе відгуком чернівчанина,
який написав у книзі: «Не вгасай,
чоловіче».
Про що говорив Прокіп Колісник? Також щастя людям не обіцяв.
Говорив, що думає про вузькі врата
небесні, про те, що любов кожного
неповторна. Що не треба нікому наслідувати одне одного.
Судячи з фото зборів партії у
Чернівцях, Лазаренко зацікавив
чернівчан набагато більше, аніж
художники. Лазаренко казав, що
наслідувати треба його. Чернівчани
люблять конкретику...

Бунт на
Калинівському
А на Калинівському у 97-му був
один з найбільших бунтів. Колишні
інженери, вчителі, що перекваліфікувалися на торговців бананами
та ківі, врешті збунтували. Тому що
напередодні візиту того самого Лазаренка, прийшли кілька грубуватих
міліціонерів з кийками і вигнали зако-

нослухняних громадян з їхніх торгових місць разом із розкладачками та
ящиками з бананами. Мовляв, «нєча
тут»... естетику простору порушувати.
А оскільки це була єдина можливість
прогодуватися, вони все ж таки піднялися і перекрили міст. І за три дні цих
правопорушників стали поважати так,
як не поважали за все попереднє життя законослухняності. Чому ж вписав
я цих людей у свій позитив? Вони не
дали над собою знущатися. Їх хочеться наслідувати... За це варто любити
цих торговців бананами, ставити в
один ряд з геніальним художником
Марчуком.
Так подобається зміна інтонацій
в промовах посадовців тих часів.
Спочатку чиновники говорили зневажливо: хто вони такі, ті спекулянти?
Потім з роздратованістю. А потім уже з
острахом. Прекрасна закономірність.
Цю зміну інтонацій треба було б внести
в новий підручник історії. Все можна
змінити за кілька днів, якщо почати
поважати себе.

В дорогу за
таємницею
Тисячі наших співвітчизників у
лихі дев’яності подорожували. Як правило, це були «човники», що прагнули
піднятися над обставинами або просто
прогодувати родину. Але були й інші
мандрівники. Буковинський історик та
журналіст Ігор Чеховський у 97-му теж
відбув до Індії, але не за светрами. Він
мріяв стати письменником і, крім того,
хотів би дещо більше дізнатися про
таємниці людського єства. Тому він
заїхав до такої глухомані, де не було
светрів і навіть білих людей, а була та
сама таємнича Індія з її сумішшю забобонів та осяянь, геніальності і примітиву. А ще була в маршруті садиба
родини Рерихів, які шукали таємні
знання. Ігор написав книгу «Стопами
богів Долини Куллу». Боюся, грошей
вона принесла йому менше, аніж
приніс би мішок светрів. Але цей жест
є благородним. Прагнути чогось іншого, аніж усі, і наполягати на цьому
всупереч усьому – це красиво. Ця
подорож заслуговує оплесків.
Як і подорож простого хлопця з
Казахстану, який приїхав до Чернівців шукати свою дівчину, – він знав
про неї лише те, що вона родом з
Чернівців. Його слід на шпальтах залишився завдяки тому, що хлопець у
пошуках звернувся і до журналістів.
Вони допомогли чим змогли. Але
«хепі-енду» не сталося, дівчину
не знайшли. Вона, до речі, була
своєрідною жертвою часу, знаменитого «Білого братства». Хлопець
помітив її серед «братчиків», які
проповідували у Казахстані. Зійшлися, полюбили, але потім дівчина
пропала разом із братством. Він добирався до Чернівців два тижні.
Звісно, варто поважати наших
«човників». Ці подорожі за любов’ю і
таємницею, на мою думку, гідні розповіді. Але підручники розповідатимуть
хіба що про міжнародні візити політиків. А хто з політиків хоч колись подорожував за таємницею чи любов’ю?

Ведучий рубрики –
Сергій ВОРОНЦОВ
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Світлина на склі – зображення,
що зберігається вічно!
Чернівецький фотохудожник Володимир
ВОРК знімає, як 200-років тому
У його майстерні – старовинна фотокамера,
багато пробірок з фотохімією та вже готові світлини,
зроблені на... склі. Чернівецький фотограф Володимир
ВОРК працює за технологіями 200-річної давнини.
Амбротипію, тобто безсмертний знімок, виготовляє за
допомогою срібла та ще тринадцятьох спеціальних
хімічних елементів. Увесь процес – клопіткий і
кропіткий та здійснюється цілком вручну. Так само, як
створювалися фотографії XIX століття.
Коли десь за містом чоловік із
старовинною фотокамерою та справжнісінькою міні-лабораторією у
багажнику авта зупиняється, щоби
зробити знімок, перехожі роздивляються його здивовано, а відтак
завмирають. Найбільш допитливі намагаються дізнатися, чому не купить
собі цифрову камеру та не викине на
смітник цей стародавній агрегат. На
подібні закиди Володимир реагує з
усмішкою: його фотокамера, 1900-го
року випуску, нині коштує близько
п’яти тисяч євро. Фотохудожник
– єдиний у нашому місті! – відроджує
історичну фотографію. Розглядаючи
його світлини, важко повірити, що
вони були зроблені вчора чи позавчора, а не сто років тому. При чому
все це – не комп’ютерна графіка,
а амбротипія – метод отримання
зображення на скляній пластині,

винайдений 1851 року англійцем
Скоттом Арчером.
– Унікальність методу в тому, що
кожна фотографія виготовляється
вручну, – розповідає Володимир
Ворк. – Крок за кроком – усе, як
робили найперші фотографи ХІХ
століття. Кожен знімок – ексклюзивний, бо тиражувати його неможливо.
При чому це і мене найбільше дивує.
Іноді сам хотів би зробити копію, та
це ніколи не вдається. Бо спосіб виготовлення даного виду фотографій
винятково ручний.
Магічний процес створення
світлини займає приблизно 20-30
хвилин. Спочатку майстер покриває
скло колодієм – розчином бавовняного паперу в ефірі та спирті. Потім
обробляє його розчином срібла.
Поки скло вологе, треба встигнути
сфотографувати.

– Щоби отримати свій портрет,
достатньо непорушно всидіти на
яскравому світлі всього 10-15 секунд, – коментує фотограф. – Колодій – це настільки живий, духовний
матеріал, що змінює свої властивості
кожну секунду. Тому, фотографуючи
ту саму людину, в тій самій позі й при
тому ж освітленні, все одно отримую
зовсім інший знімок, адже час зупинити не можна.
Проявляє Володимир світлину
при червоному світлі або при свічках,
як це робили фотографи ХІХ століття.
Щоби фото, написане сріблом, краще
зберігалося, зверху його покриває
спеціальним лаком.
– Лак також зроблений за рецептом позаминулого століття. У його
основі – смола дерева сандарак. Нині
це дерево росте тільки у Марокко,
тому лак замовляю з Америки, – розповідає Володимир. – До цієї смоли
додається спирт і лавандове масло.
Ззаду знімок-амбротип покривається шаром чорної фарби. Якщо
цього не зробити, виходить негатив.
До речі, саме такі пластини стали
праобразом сучасної фотоплівки.
Створювати фотографії-амбротии Володимир Ворк почав усього
півтора роки тому. Випадково натрапив в Інтернеті на відео, в якому
майстер амбротипії демонстрував
майстер-клас. Потім зареєструвався
на сайті альтернативної фотографії,

де і дізнався детальніше про всі секрети амбротипії.
– Коли придбав усе необхідне
для створення знімків на склі, навіть не припускався думки, що може
щось не вийти, – каже фотограф. – Я
багато читав і зрозумів процес. Крім
того, знав, що за необхідності можу
на форумі порадитися з професійними
амбротипістами. В усіх виходить, то
чого б у мене не вийшло?! А ще у таких
фотографіях є один цікавий нюанс.
Якщо хімія нерівномірно лягла або на
знімку залишилися відбитки пальців
– це не брак. Навпаки, зміст такого
фото якраз у тому, що воно – живе.
Роботи чернівецького майстра
уже ввійшли до книги світових амбротипістів, яких у світі налічується
близько 100 осіб. Незважаючи на
такий успіх, Володимир Ворк називає
амбротипію своїм хобі, яке поки що
не переросло у професію.
– Одне фото-амбротип в Європі

коштує 100-150 доларів. Нашим
людям важко пояснити, що знімок
дорогий через те, що виконується на
склі, тобто у такому вигляді його зможуть побачити навіть праправнуки,
– каже Володимир. – Першій світлині,
зробленій Скоттом Арчером, вже
150 років. А вона виглядає так, наче
щойно виготовлена. Мені вдалося
продати дві свої фотографії. Одну
– після виставки, а другу робив на
замовлення.
Із появою паперового фотодруку, а потім і ще сучаснішого – цифрового, з процесу малювання світлом
(фотографування) поступово зникає... чарівність. Щоби повернути
втрачене, Володя Ворк створює
свої фотографії, наче кидає виклик
часові. Адже в перекладі з грецької,
амбротипія – це зображення, що
зберігається вічно. Принаймні, поки
ціле скло...

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

«А давайте без слів?»
У Чернівецькому обласному художньому музеї протягом місяця
експонуватиметься виставка двадцяти фотографів місцевого
фотоклубу «Позитив». На огляд відвідувачів виставлено майже сто
робіт, виконаних у різних жанрах: репортажі, портрети, пейзажі,
архітектура, люди тощо. Серед них – як кольорові світлини, так і
класичні чорно-білі.

Віталій АБРАМЧУК, «Just my imagination»

– Ми досить довго думали над темою фотовиставки,
поки хтось із наших хлопців
не запропонував: «А давайте
без слів?» – розповідає керівник фотоклубу Ігор ТИМОФІЙЧУК. – Тому що фотографія – вона сама по собі
інформативна. А така назва
несе глядачу певний підтекст,
щоби він шукав зміст у самій
фотографії, без слів…
Щороку наш фотоклуб
влаштовує подібну фотовиставку без визначених
напрямків та тем. Це певна
звітна робота за рік, тож ми
хотіли максимально представити різні жанри, в яких
працюють члени нашого фотоклубу.
За словами пана Ігоря,
якщо більшість інших фотоклубів зазвичай експеримен-

Ігор ТИМОФІЙЧУК, керівник фотоклубу «Позитив»
тують із «кольором», то «позитивчан» найбільше чомусь
ваблять саме чорно-білі фотографії.
– Чорно-білі фотографії
– це вже, мабуть, наша доля.
Нас часто про це питають, і
ми самі не можемо пояснити – чому… Люди вже навіть
звикли: якщо вже ми влаштовуємо якусь фотовиставку
– буде багато чорно-білих
фотографій!
Цікаво, що фотоклуб
утворився чотири роки тому
завдяки бажанню і… каві!

– Нас було спочатку чотири чоловіки, ми зустрічалися
за кавою і міркували, як було
б добре, щоб у Чернівцях було
таке місце, де можна було
б збиратися і спілкуватися
про фотографії, – згадує пан
Ігор.
Зараз фотоклуб об’єднує
22 ентузіастів, для яких фотографія стала не лише хобі, а й
невід’ємною частиною життя.
Спільно з навчально-методичним центром культури Буковини, «позитивчани» вже
провели більше 40 виставок

у Чернівцях та інших містах
України і Румунії, розпочали
роботу з польськими та австрійськими фотомитцями.
– Плануємо з осені організувати в нашому місті якісь
серйозні навчальні курси,
кому недостатньо – просто
користуватись фотоапаратом,
– каже Ігор Тимофійчук. – Гадаю, нам вдасться залучити
до них людей, які могли б навчити і баченню, і філософії
фотографії…

Ігор КОНСТАНТИНЮК,
«Версії»

понеділок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,11.05,12.15,13.30,15.30,15.55,16.50,17.45,19.25,21.45
Погода.
09.45,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.05 Майстер-клас.
13.35 Т/с ”Вiчний поклик”, 19 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.00 Фольк-music.
16.55 Т/с ”Атлантида”, 27 с.
17.50 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.40 Сiльрада.
19.55 Слово регiонам.
20.05 ”Чорне та бiле” з Мустафою
Наємом.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Україна - Iспанiя.
22.30 В перервi - Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Погода.
00.55 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 19 с.
04.15 Д/ф ”У Нацiональному
парку Хайнiх”.
05.00 Т/с ”Зона”, 43 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.10,04.10 ”ТСН”.
07.25 М/ф.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Х/ф ”Повернення в Гайю”.
11.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
11.55 ”Велике перевтiлення”.
12.40,05.15 Т/с ”Ведмежий кут”.
13.35 Комедiя ”Суперзiрка з околицi”.
15.05 Мелодрама ”Бумеранг”.
17.45,01.40 Мелодрама ”Дурненька зiрка”.
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20.10 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.10 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.35 Х/ф ”Страстi Христовi”. (3).
04.25 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.00,14.35 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
13.55 ”Детективи”.
16.30 ”Чекай на мене”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”
23.30 ”2 кiнських сили”.
00.00 Д/ф ”Таємниця трьох океанiв. У гонитвi за примарою”.
00.50 Х/ф ”Пасажир 57”.
02.15,03.30 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.05,04.20 Д/с ”Походи в дикий
свiт”.
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.30,02.00,03.30 Погода.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,01.55
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Т/с ”Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.25 Х/ф ”Полiцейський з Беверлi Хiллз 3”.
15.45 Х/ф ”Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,01.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Бригада”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.35 Свобода слова.
02.05 Провокатор.
03.05 Факти.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.

«Мокрий зорепад»
Це шоу, в якому результат не має значення. Адже глядачі виграють у будь-якому разі! Що пророчать «зірки»? І
чи існують питання, на які вони не зможуть дати відповіді?
Відомий шоумен Андрій Джеджула дізнається про це на «К1»
у популярних артистів кіно, театру, естради, відомих людей
та політиків. «Віддуватися» за помилки цих публічних людей будуть не вони самі, а їхні рідні, друзі та колеги.
А фінальний раунд принесе або яскраві призи, або
яскраву фарбу на обличчі…

Партійці обласної організації
Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» та колеги-депутати з
глибоким сумом сповіщають про
передчасну смерть однопартійця,
депутата обласної ради
Юлії Василівни Андрущак.
Пішла з життя авторитетна і мужня людина,
щира колега, гарна дружина і дбайлива мама.
Розділяємо біль втрати з рідними і близькими
покійної, щиро співчуваємо чоловікові і доньці…
Нехай земля буде пухом для її зболеного
тіла, а Небеса приймуть її світлу душу.

15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25,04.40 ”Територiя закону”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Народний контроль”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Рестораннi новини”.
03.30 ”Автопiлот новини”.
ТВА
7.00, 8.15, 9.55, 17.25, 21.10, 23.55
Погода
7.15 Ранок надії
7.45 Дитяча програма «Про казки»
8.30, 22.30 Т/С Служба порятунку
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9.15, 16.15 Т/С Чи боїшся ти
темряви?
9.40, 12.00 20.55 00.00 Познайомимось?
12.05 Нова гостьова
12.10, 19.30, 21.15, 00.05 Панно
Кохання
14.30 Фейс контроль
15.00, 3.00 Т/С Модельна агенція
Джен Д.Кіт
15.40, 2.30 Диваки
16.35 Дитяча програма «Про
казки»
17.20 Церква і світ
20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
21.00, 4.05 Я маю право
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Катя. Продовження”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Концтабiр”.
15.40,03.00 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
22.10 Х/ф ”Гладiатор”. (2).
01.30 Х/ф ”Важка мiшень”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.40 «У фокусі»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.20,
21.40, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05, 19.25 «Афіша»
09.10 «Біоритм»
09.55, 15.00, 18.25 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Біографії. Д. Бекхем»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
18.35, 21.45 «Три запитання
мерові»
19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.20 Х/ф «Термінове занурення» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00 «Музичний
експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
12.00 Т/с
13.20 «Акценти»
14.00 «Телелітопис краю»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.30 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
18.30, 21.15 «Спорт-тайм плюс»
18.45, 22.00 «Надзвичайні події»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.15 Т/ф
ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,16.25 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.25 ”Щастя є”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 6 с.
18.35,20.30,23.55 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.50,06.00 Телемагазин.
01.20 ”До свiтанку”.
НТН
05.00 Х/ф ”Таємницi Бургундського двору”.
05.20,19.00,21.30,00.30,03.20
”Свiдок”.
05.40 ”Полiттерор”.
06.40 Х/ф ”Коли запiзнюються до
ЗАГСу”.
08.25 ”Правда життя”. Фетиши й

фетишисти.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”,
1 c.
16.55 Х/ф ”Демидови”, 1 с.
18.30,04.45 ”Агенти впливу”.
01.00 Х/ф ”Повсталi з попелу”.
(2).
02.25 ”Речовий доказ”.
03.45 ”Правда життя”.
СТБ
06.00,01.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.10 ”Танцi iз зiрками”.
12.05 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Танцюють всi! 2”.
21.20 ”ВусоЛапоХвiст”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Коханий раджа”.
Новий канал
05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50,06.55 Kids` Time.
05.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Гремлiни 2: Нова
партiя”.
11.30 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,01.10 Новий погляд.
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
02.00 Х/ф ”Дiвчина з води”. (2).
03.35 Зона ночi. Культура.
03.40 Solo-mea.
04.05,05.00 Зона ночi.
04.10 Середньовiччя починається
о 18.00.
04.25 Я, милiстю Божою, пан
ввiзний.
04.55 Богдан Хмельницький.
К1
07.20 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.50,17.50 ”Галiлео”.

08.10,16.50 Т/с ”Зла наука”.
09.15,00.50 Т/с ”Той, що говорить
iз привидами”.
10.00 ”КВН”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
16.00 Т/с ”Молодий Геркулес”.
22.00 ”Солдати й офiцери”.
23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Слiдами пращурiв”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”.
02.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00,09.10,14.30 Гаджет шоу.
07.30,12.30 Тест на виживання.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
10.30,16.00 Top Gear.
11.30,17.00 Повiтрянi бої.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Таємницi розвiдки.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Перегони
вантажiвок.
06.25 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти:
Космiчна башта.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Мармур/Фiльтри для води/Iнструментальний ящик/Упаковочний пiнопласт.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це
працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Смертельна водоверть.
09.35,01.40,05.00 Головоломи
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Кращi моменти.
12.20,19.10,23.45 Американський
чоппер: Корпорацiя Viega.
13.15 Автомайстернi: Машина
Давида Жiнола: Красуня i
чудовисько
14.10 П`ята передача.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Злочини i мiстифiкацiї
15.30 Брудна робiтка: Прання
пелюшок.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Кров на палубi.
17.20 Зухвалi проекти: Надшвидкий есмiнець.
20.05,00.40 На гачку: Тигрова
акула.
21.00 Екстремальна рибалка
21.55 П`ятеро з`їдених живцем.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Циркулярнi пили/Свiтлодиоднi
вуличнi свiтильники/Кавовi
зерна/Матове скло.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Іспанську «Фабрику»
підкорила українка
14-річна українська співачка Юлія Смага потрапила у п’ятірку кращих виконавців іспанського проекту «Хочу співати». Ця
програма дуже схожа на нашу «Фабрику зірок». Запрошення
взяти участь у проекті дівчина отримала 2010 року. Продюсери
відібрали 25 юних талантів, які показали себе найкраще в кількох відбіркових кастингах.
Два місяці йшло глядацьке голосування. Українка завоювала почесне право брати участь у фіналі програми. У результаті
вона потрапила до п’ятірки кращих виконавців. А за незалежним опитуванням телеканалу, глядачі назвали її найкращою
співачкою проекту.

«Океан Ельзи» отримав «Чартову дюжину»
IV церемонія вручення російської премії «Чартова дюжина» пройшла у Москві.
Український грут «Океан Ельзи» був нагороджений за пісні «Бiльше
для нас» і «Я так хочу», які потрапляли на верхню сходинку хіт-параду
«Нашого радіо», засновника премії.
Крім «Океану Ельзи», учасниками церемонії цього року стали Аліса, «Бі-2», «Нічні снайпери», Найк Борзов, «Король і Шут», Серьога,
«Арія», «Ляпіс Трубецькой», В’ячеслав Бутусов та інші.
Серед переможців, які не змогли приїхати, але записали відео
звернення, були Земфіра із піснею «Поцілунки», гурт «Сплін», перемогу якому принесла композиція «Лист», гурт «Машина часу» з
композицією «Брошенный богом мир» тощо.

Зі скорботою
в.о. голови обласної організації
партії ВО «Батьківщина»,
депутат обласної ради 			
				
Іван Мунтян
УСІ

6

теле Версії

ЕФІРНІ

К А Н А ЛИ

Ч ЕРНІВЕЦЬК О Ї

О БЛ А СТІ

7
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Свiтло.
09.45,11.05,12.15,13.00,15.30,19.25,22.40 Погода.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.05 Книга.ua.
13.30 Х/ф ”Безвихiдь”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 39 с.
16.20 Нащадки.
16.40 Т/с ”Атлантида”, 28 с.
17.25 Х/ф ”Третiй рiвень”.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Слово регiонам. Дайджест.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 23.35 Вертикаль влади.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф ”Двi англiйки i Континент”.
05.00 Т/с ”Зона”, 44 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.30
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Учительпедофiл”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.40,05.05 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.35 ”Розкiшне життя”.
15.20 Комедiя ”Копи та недоумки”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Мати
намагається зрозумiти, хто
погрожує родинi”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.55 Мелодрама ”Бумеранг”.

теле Версії
02.45 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
16.55 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”
21.30 Футбол. Збiрна України
- збiрна Iталiї.
23.50 Д/ф ”Моя країна”.
00.35 Д/ф ”Битва за Мiсяць”.
01.25 Х/ф ”Служителi закону”. (2).
03.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
03.35 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
04.25 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.20,06.35,02.00,03.15 Погода.
05.25,02.50 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,13.00,19.10,01.55
Спорт.
07.30,13.05 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.10,20.10 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Смертельна зброя”.
(2).
02.05 Т/с ”Загiн 4”.
03.25 Т/с ”Костi”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50
”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Не перший погляд”.
16.20 ”Мотор-ТБ”.
17.25,04.40 ”Народний контроль”.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці,
вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна: ЛОТ № 1. Житловий будинок (Літ. А), заг. площею 96,30
м. кв., гараж (літ. Б), вбиральня (літ. Б), колодязь (1), огорожа
(№2-4), за адресою: вул. Штефана чел Маре, 7, с. Магала, Новоселицького р-ну, Чернівецької обл. Житловий будинок (Літ. А)
заг. площею 96,30 м. кв.; висота – 4,64 м; фундаменти – бетон;
стіни, перегородки – керамічний блок; перекриття – дерев‘яне;
дах, покрівля – шифер; підлоги – плитка, перкет; інженернотехнічне обладнання – енергопостачання 220 В, опалення пічне.
Фізичний знос – 40%. Гараж (Літ. Б) загальною площею 22,80
м.кв.; висота – 3,10 м; фундамент - бетон; стіни – шлакоблок;
дах, покрівля – шифер; підлоги – бетон; інженерно-технічне
обладнання – енергопостачання 220 В. Вбиральня (Літ. В) загальною площею 1,20 м.кв., дощата, на одне вічко. Колодязь (1)
– кам’яний. Огорожа (№2-3) – металева, оцинковані та профільні
листи. За даним житловим будинком рахується земельна ділянка
загальною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку. Вказана земельна ділянка знаходиться у віданні Магальської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та є неприватизованою. Домоволодіння належить
боржнику на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме
майно. Стартова (початкова) ціна – 217273,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 1-25005). Гарантійний внесок у розмірі 5431,83 грн.
(без ПДВ) вноситься на поточний рахунок № 26003060591142
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204,
одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 11 квітня 2011р. о 16:00 год. за адресою: с.
Магала, Новоселицький р-н, Чернівецька область, в приміщенні
сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 11 квітня 2011р. о
15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється
протягом десяти днів (не враховуючи вихідних та святкових
днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37311002002813 в ГУДКУ в
Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039686, одержувач: ВДВС Новоселицького РУЮ. Майно реалізується за кошти в
рахунок погашення заборгованості перед КС „Буковина” 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. Севастопільська, 18А, офіс №5,
Довідки за телефонами: 0372 583339

понеділок
вівторок

29 березня

18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00
”Час новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Хронiка дня”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.
ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.45 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.00, 4.05 Я маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 21.10, 23:55
Погода
6.40 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С Служба порятунку 112
9.15, 16.15 Т/с Чи боїшся ти темряви?
9.50, 12.00, 20.55, 00.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 21.15, 00.05 Панно
Кохання
14.30, 15.45, 2.30 Диваки
15.00, 3.00 Т/С Модельна агенція
Джен Д.Кіт
16.40 Дитяча програма «Про казки»
17.20 Церква і світ
22.30 Т/С Служба порятунку 112

17.55 Д/ф «Дивовижний світ військових машин»
22.10 Х/ф «Нарковійни» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 20.15 «Музичний експрес»
09.30 «Буковинська родина»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
«Погода»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с
13.20 «На музичній хвилі»
14.15 Т/ф
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Роздуми про сокровенне»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»

ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.10 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”.
13.00 ”Хай говорять. Хороша людина”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”
23.45 Т/с ”Тюдори 2” (3).
01.00 Х/ф ”Гладiатор”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.

ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,16.25 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.25 ”Щастя є”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 7 с.
18.35,20.30,23.55 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.50,06.00 Телемагазин.
01.20 ”До свiтанку”.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 09.45, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.20, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 09.00, 13.10, 15.55, 19.20,
21.45, 00.25 «Погода»
08.00 «Три запитання мерові»
08.30 «Гама смаку»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біографії. Д. Бекхем»
09.55, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
15.30 «У фокусі»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»

НТН
06.00 Х/ф ”Демидови”.
07.15 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.25,05.20
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.35 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”, 2 с.
16.55 Х/ф ”Демидови”, 2 с.
18.30 ”Речовий доказ”. Розпусники.
01.00 Х/ф ”Лiквiдатор”. (2).
02.35 ”Речовий доказ”.
03.50 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.

СТБ
06.00,01.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Крапля свiтла”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Моя правда. Свiтлана Володимирська. Втрачена зiрка”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.20 ”Правила життя. Як вилiкувати алкоголiка”.
20.25 ”Наукове середовище. Проект Життя без болю”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Щит i меч”.
Новий канал
05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.50,06.55 Kids` Time.
05.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Щоденники нянi”.
11.30 Т/с ”Курсанти”.
14.00,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2
категорiя).
23.45 Т/с ”Грань”. (2 категорiя).
01.10 Х/ф ”Залишся”. (2 категорiя).
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Реальний майстер-клас.
03.35 Суперники.
03.50,05.00 Зона ночi.
03.55 Братiя i дружина.
04.10 У литовський час.
04.25 Дике поле.
04.40 Там на горi сiкти йде.
04.50 Богдан Хмельницький.
К1
Вiвторок, 29 березня
07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30 ”Спецiя”.
07.50,16.50 Т/с ”Зла наука”.
08.50,16.00 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.50 ”Далекi родичi”.
10.40,23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
17.50 ”Галiлео”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”.

02.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00,09.10,14.30 Гаджет шоу.
07.30,12.30 Тест на виживання.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
10.30,16.00 Top Gear.
11.30,17.00 Повiтрянi бої.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Таємницi розвiдки.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Мотоцикли.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Надшвидкий есмiнець.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Циркулярнi пили/Свiтлодиоднi
вуличнi свiтильники/Кавовi
зерна/Матове скло.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це
працює.
08.40,14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Злочини i мiстифiкацiї.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Кращi моменти, другий випуск.
12.20,19.10,23.45 Американський
чоппер: Мотоцикл для BSN.
13.15 Автомайстернi: Машина
Давида Жiнола: Красуня i
чудовисько.
15.30 Брудна робiтка: Павукова
фармацевтика.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Захоплення.
17.20 Зухвалi проекти: Небезпечний тунель.
20.05,00.40 Брати по зброї
21.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Стадiон ”Пташине гнiздо”.
21.55 Заводськi буднi: Вантажiвки.
22.25 Заводськi буднi: Нафтовi
вежi.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Подвiйне скло/Хокейнi клюшки/
Флуоресцентнi лампи/Автобуснi сидiння.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Готуй просте оригінально
зі «Спецією»!
У новій програмі на «К1» програмі немає недоступних звичайному глядачеві компонентів та складних рецептів. Ведучий – Олександр Тесленко – наочно показує глядачам, як приготувати звичайну страву, додавши незначні деталі, які зроблять її смачнішою,
ароматнішою та пікантнішою. А спеціальні рубрики з експертами
допоможуть глядачам дізнатися, як правильно зберігати продукти,
як порізати, як обробити, коли солити тощо.

«Інтер» показуватиме
передачі про вбивць
Дмитро Нагієв вестиме проект «Всі свої»
на телеканалі «Інтер». Уже відбулися зйомки
першої програми на тему «Кривавий марафон: любов та кров» – про «васильківського
душогуба», який застрелив із рушниці трьох
своїх сусідів. У програмі взяли участь мати й
син загиблих, брат і дружина вбивці.
– Останнім часом з’явилося багато докорів на адресу «Інтера», що, мовляв, тут
готують тільки розважальні програми. Тому
невдовзі ми запустимо кілька цікавих соціальних проектів. «Всі свої» – один з них,
– зазначила промоушн-продюсер каналу
Марина Шоломова.
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Вітаємо з Днем
народження найкращу
подругу Анастасію БУРДЕЙНУ
З Днем народження тебе ми
вітаємо,
І бажаємо на всі літа:
Будь такою, як ми тебе знаємо:
Мила, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Оля, Женічка, Артем

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,11.05,12.15,13.15,19.25
Погода.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.10,21.45 Досвiд.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Х/ф ”Незаплямована репутацiя”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 40 с.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 29 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 1 с.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 23.35 Вертикаль влади
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Шоу Бiз.
00.20 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Україна - Китай.
03.30 Х/ф ”Медовий мiсяць з
мамою”.
05.00 Т/с ”Зона”, 45 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.35,01.35 ”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Сингвалтiвник”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.10 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.35 ”Сусiдськi вiйни”.
15.20 Комедiя ”Принц i я: Королiвський медовий мiсяць”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Коханець
моєї мами”.
20.10 ”Шоу на два мiльйони”.
21.05,21.45,22.10 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
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22.35 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
00.00 Комедiя ”Копи та недоумки”.
02.50 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
16.55 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”
22.33 ”Розбiр польотiв”.
23.25 ”Побачення в темнотi”.
00.25 Д/ф ”Не народися красивим”.
01.20 Х/ф ”Вбивство в Бiлому
домi”. (2).
03.10 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
03.15 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
04.05 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,02.05,03.25 Погода.
05.25,02.55 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,13.00,19.10,02.00
Спорт.
07.30,13.05 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Смертельна зброя
2”. (2).
02.10 Т/с ”Загiн 4”.
03.30 Т/с ”Костi”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлотновини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.

10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Рестораннi новини”.
ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.45
Теми дня
6.25, 8.10, 20.55, 4.05 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 21.00, 23.55
Погода
6.40, 16.40 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С Служба порятунку
112
9.15, 16.15 Т/с Чи боїшся ти
темряви?
12.00, 19.30, 21.10, 00.00 Панно
Кохання
14.30, 2.30 Диваки
15.00, 3.00 Т/С Модельна агенція
Джен Д.Кіт
15.45, 4.15 1 на 1 з Миколою
Вереснем
17.20 Церква і світ
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.10 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”
13.00 ”Хай говорять. Неможливий
випадок”.
15.40,02.35 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 Т/с ”Дорожнiй патруль 8.
23.45 Т/с ”Тюдори 2”, 3 с. (3).
01.00 Х/ф ”Поки її не було”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00 «У світі тварин»
08.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна, а саме: Лот №1 – житловий
будинок (літ. А), заг. площею 191,70 кв.м., ліня кухня (літ. Б), гараж (літ. Б), сараї (лі. Г, Є, Ж, З), навіс (літ.
Д), вбиральня (літ. Е), колодязь (1), огорожа (2-4), та земельна ділянка, заг. площею 0,2500 га за адресою: с.
Тарашани, вул. Садова, 91, Глибоцький р-н, Чернівецька обл. Житловий будинок (Літ. А) заг. площею 191,70 м.
кв.; висота – 3,60 м; фундаменти – бетон; стіни, перегородки – цегляні неоштукатурені; перекриття – бетонні;
дах – дерев’яний двосхилий, покрівля – оцинкована жерсть; підлоги – необлаштовані; вікна, двері – дерев’яні,
створчасті; дерев’яні коробки;інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В. Фізичний знос – 5%.
Літня кухня (Літ. Б) загальною площею 73,20 м.кв.; висота – 2,40; 3,25 м; фундамент - бетон; стіни – цегляні
оштукатурені; перекриття – дерев’яне оштукатурене; дах – дерев’яний двосхилий; покрівля – азбестоцементні
листи по дерев’яній обрешітці; двері – дерев’яні;підлога – лінолеум; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В, опалення – пічне. Гараж (Літ. В) загальною площею 30,80 м.кв., висота – 2,40 м.; фундамент
– бетон; стіни – цегляні оштукатурені; перекриття – відсутнє; да – дерев’яний односхилий, покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; ворота – дерев’яні; підлога – цементна; інженерно-технічне обладнання
– енергопостачання 220 В. Сарай (літ. Г) загальною площею 23,70 м. кв., висота – 2,90 м.; фундамент – бетон;
стіни – шлакоблок, оштукатурені; перекриття – відсутнє; дах – дерев’яний односхилий, покрівля - азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; ворота – дерев’яні; підлога – цементна; інженерно-технічне обладнання
– енергопостачання 220 В. Навіс (літ. Д) заг. площею 9,00 м. кв., висота – 2,40 м.; фундамент – бетон, дерев’яні
стояки; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яному настилу; підлога – цементна; інженерно-технічне
обладнання – енергопостачання 220 В. Вбиральня (літ. Е) цегляна на одне очко. Сарай (літ. Є) заг. площею
30,60 м. кв., висота – 3,00 м.; фундамент – бетонний; стіни – цегляні оштукатурені, перекриття – відсутнє;
дах – дерев’яний двосхилий, покрівля – азбестоцементі листи по дерев’яній обрешітці; ворота – дерев’яні;
підлога – цементна; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В. Сарай (літ. Ж) заг. площею
61,40 м. кв., висота – 3,35 м.; фундамент – бетонний; стіни – дерев’яні; перекриття – відсутнє; дах – дерев’яний
двосхилий, покрівля - азбестоцементі листи по дерев’яній обрешітці; ворота – дерев’яні; інженерно-технічне
обладнання – енергопостачання 220 В. Сарай (літ. З) заг. площею 19,30 м. кв., висота – 3,30 м.; фундамент
– бетонний; стіни – дерев’яні, перекриття – відсутнє; дах – дерев’яний двосхилий, покрівля - азбестоцементі
листи по дерев’яній обрешітці; ворота – дерев’яні; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В.
Колодязь (1) – бетонні кільця з бетонною надбудовою. Огорожа (№2-4) металева в бетонних стовпах та дощата.
За даним житловим будинком рахується земельна ділянка загальною площею 0,2500 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Домоволодіння належить боржнику на
підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Стартова (початкова) ціна – 386750,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 0-25051). Гарантійний внесок у розмірі 11602,50 грн. (без ПДВ) вноситься на поточний рахунок №
26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім
Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені
на 11 квітня 2011р. о 12:00 год. за адресою: с. Тарашани, Глибоцького р-ну, Чернівецької області, в приміщенні
сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 11 квітня 2011р. об 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний
об’єкт здійснюється протягом десяти днів (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в ГУДКУ в Чернівецькій
області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач: ВДВС Глибоцького РУЮ. Майно реалізується за кошти
в рахунок погашення заборгованості перед „Український інноваційний банк”. 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. Севастопільська, 18А, офіс №5,
Довідки за телефонами: 0372 583339

УСІ

ЕФІРНІ

від М2»
13.15 Футзал. Чемпіонат України.
Перша ліга. «Меркурій»
(Чернівці) – «Львівхолд»
(Львів)
15.05 «Від героя до невдахи»
15.30 «У фокусі»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
19.25 «Афіша»
22.00 «Веселі буковинці»
22.20 Х/ф «За наймом» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 17.00, 14.30, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Світ слова» (рум. мов.)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 Т/с
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.00 «Реалії»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
18.00 «Телелітопис краю»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Буковинська родина»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00 Т/с
ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,16.25 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.25 ”Щастя є”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00,23.55 ”Теорiя зради”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”
18.35,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.50,06.00 Телемагазин.
01.20 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”Демидови”.
07.15 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”,
2 с.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.20 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.

ОВЕН
Цього тижня зможете покращити
будь-що з уже досягнутого, лише
гармонізуйтеся. Прислухайтеся до
своєї інтуїції, будьте мудрими та
розважливими до оточуючих. Не
будьте надто гордими з колегами.
У вихідні приділіть увагу рідним.

ТЕЛЕЦЬ
Не плануйте нічого серйозного.
Ваша забудькуватість може стати
причиноюнапруженостіустосунках.
Особисті стосунки будуть на першому місці – у ваших руках вирішення
старих конфліктів. У вихідні відпочиньте на природі.

К А Н А ЛИ

теле Версії
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12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф ”Вiдплата”, 1 c.
16.50 Х/ф ”Через Гобi та Хiнган”.
18.30 ”Правда життя”. Особливi.
01.00,04.05 Т/с ”Джек-рiзник”.
(2).
04.55 ”Правда життя”.
05.40 ”Полiттерор”.
СТБ
06.00,01.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Крапля свiтла”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.50 ”Битва екстрасенсiв”.
13.50 ”Правила життя. Як вилiкувати алкоголiка”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.20 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Випробування бездiтнiстю”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Королi
i блазнi”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Щит i меч”.
Новий канал
05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Любов на островi”.
11.10 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.50,20.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Невiрна”. (2).
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Сумний П`єро.
03.35 Невгомонний Пантелеймон.
04.05,05.00 Зона ночi.
04.10 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
04.25 Магдебурзькi хронiки.
04.40 Першi кроки кримiналiстики.
04.50 Останнiй лоцман.
К1
07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.

БЛИЗНЮКИ
Ловіть удачу, використовуйте час
не тільки для розваг, а й у справах. Почуєте багато компліментів
у свій бік. Цей тиждень буде
вдалим для укладання вигідних
договорів. Не шкодуйте часу на
спілкування.

РАК
Тижденьвидастьсяметушливим.Але
життєві зміни не за горами. Тож вам
необхідно до них підготуватися. У
кінці тижня успіх супроводжуватиме у починаннях, пов’язаних з
кар’єрою. Тільки проявіть максимум
працездатності та витримки.
О БЛ А СТІ

07.30,17.50 ”Галiлео”.
08.00,16.50 Т/с ”Зла наука”.
08.50,16.00 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.50 ”Далекi родичi”.
10.40,23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”.
02.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00,09.10,14.30 Гаджет шоу.
07.30,12.30 Тест на виживання.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
10.30,16.00 Top Gear.
11.30,17.00 Повiтрянi бої.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Таємницi розвiдки.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Квадроцикли.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Небезпечний тунель.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Подвiйне скло/Хокейнi клюшки/
Флуоресцентнi лампи/Автобуснi сидiння.
08.10,18.45 Як це працює, ч. 11.
08.40 Руйнiвники легенд: Злочини
i мiстифiкацiї.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Алабама.
12.20,19.10,23.45 Американський
чоппер: Мотоцикл для Manitowoc Crane.
13.15 13.40 Махiнатори: Mazda
MX5
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Забiйний динамiк.
15.30 Брудна робiтка: Механiк
паровозiв.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Людина за бортом.
17.20 Зухвалi проекти: Учебка.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом
2010 рiк: Водiй на задньому
сидiннi.
21.00 Вижити удвох: Панiка в
джунглях.
21.55 Лiсоповал на болотах:
Грошова пастка.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Вiйськовi ножi, дошки для серфiнгу, матраци i чiпси.
23.20,04.35 Як це працює
03.40 Блискавичнi катастрофи,
ч. 30.

ЛЕВ
Замисліться про підвищення професійного рівня. У середині тижня
можливі цікаві зустрічі та знайомства. Нові знайомі посприяють у
просуванні по службі. Не залишайтесь на одинці – веселе спілкування
позбавить від нав’язливих думок.

ДІВА
Змініть імідж. Не варто з’ясовувати
стосунки з начальством. Слідкуйте
за своєю мовою, спочатку думайте, потім говоріть. Успіх прийде
до Дів, які займаються суспільною
діяльністю. Більше часу приділяйте
улюбленій творчій роботі.
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,19.00 Про головне.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.05,12.15,19.25,21.45 Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Наша пiсня.
13.30 Х/ф ”Нiхто не кричить”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 41 с.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 30 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 2 с.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi
iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.55 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Нiдерланди - Україна.
22.35 В перервi - Трiйка, Кено,
Максима.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.15 00.35 Вертикаль влади.
00.50 Погода.
00.55 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Чоловiчий клуб.
04.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 1 с.
05.00 Т/с ”Зона”, 46 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10 Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.20,01.20 ”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати не
знає, чи син злочинець. Вiд
кого вагiтна дочка?”
12.50 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.10 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
14.55 ”Особиста справа. Бережiть
автомобiлi”.
15.55 ”Шоу на два мiльйони”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Медсестраубивця”.
20.00 ”Суперняня”.

теле Версії
20.50,21.30,21.55 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
22.20 Т/с ”Маргоша 4”. (2).
23.45 Комедiя ”Принц i я: Королiвський медовий мiсяць”.
02.50 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.10 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровеньки були”.
14.00 ”Судовi справи”.
16.55 Т/с ”Спальний район”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”П`ята група кровi”.
22.33 ”Гаряче крiсло”.
23.25 Д/ф ”Операцiя И та iншi пригоди Леонiда Гайдая”.
00.35 Х/ф ”Довгий поцiлунок на
нiч”. (2).
02.40 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.45,04.00 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.35 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.20,06.35,02.10,03.25 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,13.00,19.10,02.05
Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.05,20.10 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Смертельна зброя
3”. (2).
02.15 Т/с ”Загiн 4”.
03.30 Т/с ”Костi”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50
”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50
”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30-

четвер

31 березня

,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,04.40 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.30,00.40 ”РесПублiка з Анною
Безулик”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Хронiка дня”.
ТВА
6.00 Теми дня
6.25, 8.10, 20.55, 4.10 Я маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 21.00, 23.55,
4.20 Погода
6.40 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
7.45, 20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
8.30, 22.30 Т/С Служба порятунку
112
9.15, 16.15 Т/с Чи боїшся ти темряви?
12.00, 19.30, 21.05, 0.00 Панно
Кохання
14.30, 2.30 Диваки
15.00, 3.00 Т/С Модельна агенція
Джен Д.Кіт
15.40, 4.25 Радіус
16.40 Дитяча програма «Про казки»
17.20 Церква і світ
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.10 Т/с ”Слiд”.
09.00 21.10 Т/с ”Дорожнiй патруль
8”
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”.
13.00 ”Хай говорять. Останнiй
урок”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.45 Т/с ”Тюдори 2”. (3).
01.00 Х/ф ”Грендель”. (2).
02.40 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19. 00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00 «У світі тварин»
08.30 «Малятко»
08.55, 17.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Баскетбол. Чемпіонат України. Вища ліга. «Стріба» (Чернівці) – «Коксохім-Сталь»
(Алчевськ)
15.05 «Від героя до невдахи»
15.30 «У фокусі»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Чемпіонат України з рукопашного бою «Чернівці-2011»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
«Погода»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Т/с
13.15 «Пам’ять»
14.15 Т/ф
15.00 «А музика звучить...»
16.25 «Будьте здорові»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Жіночий журнал»
20.00 «Світ слова»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00 Т/с
ТЕТ
06.30,07.25 ”Байдикiвка”.
06.55,11.00,15.55 ”Твою маму!”
07.55 ”Телепузики”.
08.25 ”Малята-твiйнята”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05 ”Знайомство з батьками”.
11.25 ”Щастя є”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,16.25,22.00,23.55 ”Теорiя
зради”.
17.20 ”Єралаш”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 9 с.
18.35,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.50,06.00 Телемагазин.
01.20 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”Через Гобi та Хiнган”.
07.15 Х/ф ”Вiдплата”, 1 c.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.15,05.15
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.

12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф ”Вiдплата”, 2 с.
16.45 Х/ф ”Через Гобi та Хiнган”,
2 с.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Кати в погонах.
02.50 ”Речовий доказ”.
03.40 ”Правда життя”.
04.10 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.
СТБ
06.00,02.00 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Чорна стрiла”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.50 ”Битва екстрасенсiв”.
13.50 ”Зоряне життя. Випробування
бездiтнiстю”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 ”Моя правда. Бiдна Настя”.
20.10,22.30 ”Неодружений”.
23.00 ”Неодружений. Як вийти
замiж”.
23.55 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.00 Т/с ”Клiнiка”.
01.50 ”Вiкна-спорт”.
02.05 Х/ф ”Щит i меч”.
Новий канал
05.05 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Вхiд i вихiд”.
11.15 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Повернися до мене”.
03.00 Зона ночi. Культура.
03.05 Майстер музи.
03.20 Дуєль.
03.30 Сонячна людина.
03.45 Генiй смiху.
04.00 Зоря вечiрня.
04.10,04.55 Зона ночi.
04.15 Бий, хто безневинний.
04.30 Забратися на попа.
04.45 Втраченi права.
К1
07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.30,17.50 ”Галiлео”.
08.00,16.50 Т/с ”Зла наука”.

08.50,16.00 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.50 ”Далекi родичi”.
10.40,23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”.
02.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00,09.10,14.30 Гаджет шоу.
07.30,12.30 Тест на виживання.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
10.30,16.00 Top Gear.
11.30,17.00 Повiтрянi бої.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Таємницi розвiдки.
00.00,01.00 Елiта спецназу.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Спортивнi
автомобiлi.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Учебка.
07.45,18.15 Потрiбна збiрка: Вiйськовi ножi, дошки для серфiнгу, матраци i чiпси.
08.10,18.45 23.20,04.35 Як це
працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Забiйний
динамiк.
09.35,01.40,05.00 Головоломи,
ч. 7.
10.30 Вижити за будь-яку цiну: Полярний круг.
12.20,19.10,23.45 Американський
чоппер: Презентацiя мотоцикла.
13.15 13.40 Махiнатори: Mercedes
Cosworth
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Смертельна соломинка.
15.30 Брудна робiтка: Розведення
їздових собак.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Ностальгiя за домiвкою.
17.20 Зухвалi проекти: Найвищий
хмарочос в свiтi.
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi,
ч. 3.
21.00 Тi, що перемогли смерть:
Тiлеснi ушкодження.
21.55 Шибайголови: Людина-птах.
22.50,04.05 Потрiбна збiрка: Напiвпровiдники, банджо, посуд
з нержавiючої сталi i маслянi
фарби.
03.40 Блискавичнi катастрофи

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
ТЕРЕЗИ
На вас навалиться шквал подій,
новин, ділових зустрічей, тому
детально сплануйте свій розклад. У
середині тижня хтось може сильно
надошкуляти, але не поспішайте
злитися – раптом зможете взяти із
ситуації певну вигоду.

СКОРПІОН
На початку тижня можете переоцінити власні можливості. Тому уникайте
участі в серйозних та важливих
справах. Зміна планів та перешкоди
будуть пов’язані з людьми, з якими
доведеться спілкуватися через силу. В
кінці тижня приведіть до ладу житло.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня вас очікує тимчасове
затишшя на роботі. З’явиться більше
часу для налагодження корисних
контактів та дружнього спілкування.
В середині тижня не давайте обіцянок
– не зможете їх виконати. У вихідні
приділіть увагу зовнішності.

КОЗЕРІГ
Товариськість допоможе налагодити
необхідні контакти та нові ділові зв’язки, знайти додаткові джерела доходів.
Доведеться запевняти оточуючих у
чистоті ваших намірів. У вихідні не
витрачайте гроші на розваги, бо вони
вам знадобляться на потрібніші речі.
УСІ

ЕФІРНІ

ВОДОЛІЙ
Гарний час для побудови планів
на майбутнє – вони обов’язково
здійсняться. Час змінювати власні
погляди на життя та позбавлятися
старих стереотипів. Не бійтеся братися за довготривалі проекти. Варто
задуматися про ремонт житла.

РИБИ
На початку тижня буде багато клопотів.
Але до вихідних метушня зменшиться,
і ви відпочинете від важких думок. У
середині тижня вас очікує непотрібне
спілкування. Але вам його не уникнути,
тожзмиріться.Можливітворчідосягнення. Не ігноруйте думку колективу.

К А Н А ЛИ

Ч ЕРНІВЕЦЬК О Ї

● провідного спеціаліста відділу контролю, документування та звернень
громадян Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тимчасово,
на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на державній службі не менше
3 років або загальний трудовий стаж роботи не менше 5 років, знання
державної мови та ПК.
До заяви про участь у конкурсі із зазначенням про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття
на державну службу додаються:
▪заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪копії документів про освіту;
▪відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2009 рік
щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪2 фотокартки розміром 4 х 6;
▪копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.
Звертатися за адресою:
м. Чернівці, вул. Грушевського,1 тел. 55-09-61.
О БЛ А СТІ

п’ятниця
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Тravel-чек.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Золотий гусак.
09.50,11.05,15.30,18.55 Погода.
10.05,11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.15 ”Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.15 Кумськi байки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Шустер-Live. The Best.
16.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.35 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. Iллiчiвець
(Марiуполь) - Шахтар (Донецьк).
17.45 У перервi - Новини.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.45 Шоу Бiз.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.25 ”Нацiональна двадцятка”.
03.25 ”Аншлаг, аншлаг”.
04.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 2 с.
05.00 В гостях у Д. Гордона.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.50 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30
”ТСН”.
07.25 М/ф.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Дружина
бореться за свободу чоловiка”.
12.45 Т/с ”Маргоша 4”.
13.45,05.55 Т/с ”Ведмежий кут”.
14.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.00 ”Грошi”.
16.00 ”Iсторiя катастроф. Сакура
у диму”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Мати зарiзала чоловiка”.
20.00 ”Без мандата, без гламуру”.

теле Версії

1 квітня

21.10 Трилер ”Паразити”. (2).
22.55 Трилер ”Скабка”. (3).
00.25 Х/ф ”Техаська рiзанина бензопилою. Нове поколiння”. (3
категорiя).
02.55 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,10.10 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
12.15 Т/с ”Диво”, 1-6 с.
18.10 Т/с ”Диво”, 7 i 8 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.35 ”Вечiрнiй квартал. 1 квiтня:
Весняна репетицiя”.
22.33 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
01.05 Х/ф ”Країна волi”. (2).
03.00,04.15 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.50 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,03.10,04.25 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,13.00,19.10 Спорт.
07.30,13.05 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Про що говорять
чоловiки”.
21.10 Х/ф ”Смертельна зброя
4”. (2).
23.50 Х/ф ”Час вбивати”. (2).
03.15 Перше квiтня... по-нашому!
04.35 Т/с ”Мене звуть Ерл 4”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,23.45 ”Погода
на курортах”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.10,12.20,14.10,16.10,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлотновини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.

16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
18.15 ”Вiкно у Європу”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.45 ”Досягти мети”.
04.40 ”Хронiка дня”.
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25 Я маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 21.25, 00.15
Погода
6.40, 16.30 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надії
8.10, 21.15 Я маю право
8.30 Т/С Служба порятунку 112
9.15, 15.40 Т/с Чи боїшся ти
темряви?
12.00, 19.30, 22.00, 1.45 Панно
Кохання
14.30 Диваки
15.00 Т/С Модельна агенція Джен
Д.Кіт
17.20 Церква і світ
20.30, 23.30, 5.45 Теми тижня
21.30 1 на 1 з Миколою Вереснем
00.20, 4.15 Х/Ф Лялькар
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”
10.00 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Тайга. Курс виживання”.
13.00 ”Хай говорять. Найкращий”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
00.15 Х/ф ”Курортний роман”.
(2).
02.00 Х/ф ”Порок на експорт”.
(3).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.15, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
16.20 Чемпіонат України з рукопашного бою «Чернівці2011»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
19.25 «Афіша»
22.10 Футбол. Чемпіонат України.
Перша ліга. «Буковина»
(Чернівці) – «Динамо-2»
(Київ)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 22.00 Т/с
13.20 «Експромт»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.15 «А музика звучить...»
16.25 «Зав’язь»
17.30 «Лідери якості»
17.45 «Калинові острови»
18.15 «Толока»
19.30 «Палітра»
20.00 «На музичній хвилі»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,16.25 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.25 ”Щастя є”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Знайомство з батьками”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
17.40 ”Одна за всiх”.
18.05 Т/с ”Iграшки”, 10 с.
18.35,20.30,23.55 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.50 Телемагазин.
01.20 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”Через Гобi та Хiнган”
07.20 Х/ф ”Вiдплата”, 2 с.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.35,05.20 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.

12.40,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.40 Х/ф ”Єдина дорога”.
17.30 Х/ф ”Про повернення забути”.
02.45 ”Речовий доказ”.
04.00 ”Правда життя”.
04.50 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Полiттерор”.
СТБ
06.20,02.20 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.50 Х/ф ”Близькi люди”.
13.35 Х/ф ”Велике зло i дрiбнi
капостi”.
17.50,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф ”Iван Васильович мiняє
професiю”.
20.00,22.40 ”Україна має талант!
3”.
23.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
00.15 Х/ф ”Весiлля в Малинiвцi”.
02.10 ”Вiкна-спорт”.
02.25 Х/ф ”Щит i меч”.
Новий канал
05.00 Руйнiвники мiфiв.
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Деннiс-мучитель”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.55,16.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Останнiй акорд”.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Х/ф ”Радiо-пiлот”.
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Чемпiон чемпiонiв.
03.10 Швидкоплинний сон.
03.50,04.35,04.55 Зона ночi.
03.55 Запорiзька Сiч. Витоки.
04.10 Джерела Батькiвщини.
04.25 Братiя i дружина.
04.40 Медицина Київської Русi.
04.45 Слово i зiлля.
04.50 Упертий українець.
К1
07.00 Т/с ”Мiлiцейська академiя”.
07.20,17.50 ”Галiлео”.
07.40,16.50 Т/с ”Зла наука”.
08.40,16.00 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.40,10.20 ”Країна смiється”.
10.00 ”Далекi родичi”.
10.40 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30 Т/с ”Зоряна брама”.
20.10 Х/ф ”Хто ви, мiстере Брукс?”
(2).

10
22.50 ”Бiйцiвський клуб”.
00.00 ”Мокрий зорепад”.
00.20 Х/ф ”Снiданок на узбiччi”.
(2).
02.00 Т/с ”Псi-фактор”.
02.50 Т/с ”Мертва зона”.
03.20 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00 Iгри патрiотiв.
06.30 Баранчик Шон.
07.00,09.10,14.30 Гаджет шоу.
07.30,12.30 Тест на виживання.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
10.30,16.00 Top Gear.
11.30,17.00 Повiтрянi бої.
18.00 Секретнi iсторiї.
19.00 Шукачi.
20.00 Таємницi розвiдки.
21.00 Перл-Харбор: вiдлуння
трагедiї.
22.00 В`єтнам: невiдома вiйна.
23.00 Iрак: зона смертi.
00.00,02.00 Елiта спецназу.
01.00 Покер. Європейський покерний тур. Барселона. Перша частина.
03.00 Основний iнстинкт.
04.00 Абетка сексу.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
05.30 Термiнатори.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Полiцейськi
автомобiлi.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Найвищий хмарочос в свiтi.
07.45 Потрiбна збiрка: Напiвпровiдники, банджо, посуд з
нержавiючої сталi i маслянi
фарби.
08.10 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Смертельна соломинка.
09.35,01.40,05.00 Головоломи.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
В`єтнам.
12.20 Американський чоппер:
Презентацiя мотоцикла.
13.15 13.40 Махiнатори: Porsche
928
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Машина для землетрусiв.
15.30 Брудна робiтка: Приймальник старих матрацiв.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Бурхливi хвилi.
17.20 Зухвалi проекти: Бойовi
машини.
18.15,22.50,04.05 Потрiбна збiрка:
Алюмiнiєвi пляшки/Акустичнi
гитари/Запальнички/Каштановi цукерочки.
18.45,23.20,04.35 Як це працює,
ч. 1.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Dryvit.
20.05,00.40 20.35,01.10 Крутiше
не придумаєш.
21.00 Руйнiвники легенд: Зелений
шершень.
21.55 Новий свiт: Автомобiлi
майбутнього.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

УЧернівцяхпройдечемпіонатзперегонівроботів
26 березня 2011 року вперше у Чернівцях відбудеться третій тур відкритого
чемпіонату з перегонів роботів «Roborace» 2010/2011 (www.roborace.te.ua),
організатором якого є громадська організація «Асоціація Робототехніки», до якої
увійшли провідні спеціалісти з ІТ-технологій України, науковці, студенти. (www.
roboart.org.ua) та Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича.
Змагання відбудуться в 5 корпусі ЧНУ (вул. Коцюбинського, 2, Шевченківська
зала).
Нагадаємо, перший тур відкритого чемпіонату з перегонів роботів «Roborace»
2010/2011 вже відбувся 27 листопада 2010 року в Тернополі. Другий етап – у
найстарішому технічному навчальному закладі України та Східної Європи – Національному університеті «Львівська політехніка».
У чемпіонаті з перегонів роботів «Roborace» 2010/2011 беруть участь команди
Тернополя, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, а також очікуються гості з інших міст України, Білорусії, Польщі,
Канади.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 2 одноповерхова з підвалом нежитлова будівля (літ. Ж) площею 300,3 м. кв. з навісом
(літ. З) площею забудови 42,5 м. кв. під номером 13, за адресою: площа Нижньобазарна, 13 м. Чернівці. Нежитлова будівля з підвалом (літ.
Ж), заг. площею 300,3 м. кв., в т. ч. І-й поверх 154,8 м. кв., підвал 145,5м. кв., висота 2,4; 3,4 м. Фундаменти –стрічкові бетонні; стіни,
перегородки – цегляні; перекриття – з/б плити; дах, покрівля – односкатний, рубероїд; підлоги – відсутні; прорізи – відсутні; інженернотехнічне обладнання – відсутне. Фізичний знос 29,3%. Навіс (літ. З) площа забудови 42,5 м. кв., висота 2,4 м. Фундаменти – стрічкові,
бетонні; стіни – цегляні; дах, покрівля – односкатний АЦЛ. Фізичний знос 29,3%. Нерухоме майно належить боржнику на підставі Договору
купівлі-продажу. Стартова (початкова) ціна – 283239,90 грн. (без ПДВ) (договір № 0-25045). Гарантійний внесок у розмірі 8497,20 грн.
(без ПДВ) вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач
ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 11
квітня 2011р. об 15:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5. Остаточний термін подачі заяв 11 квітня 2011р.
об 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти днів (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № 37313002002208 в УДК в Чернівецькій області,
МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького МУЮ. 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. Севастопільська, 18А, офіс №5.
Довідки за телефонами: 0372 583339

УСІ

ЕФІРНІ

К А Н А ЛИ

Фаршировані
грибочки
до посту
Нам знадобляться 12 штук дуже великих (або 1 кг середніх) сирих шампіньйонів, 1 морквина, 1 цибулина, рис – 0,5 ч. л. на 1 шапочку, 3 ст.л. пісного
майонезу, оливкова олія, сіль, перець.
1. Гриби помити і почистити.
2. Ніжки відділити від шапочок.
3. 6 шапочок залишити глибокими, а інші 6 зрізати, щоби вийшли капелюшки.
4. Моркву і цибулю почистити. Цибулю дрібно нарізати, морквину – дрібно
натерти.
5. Рис відварити (можна, щоби він був недовареним).
6. Моркву і цибулю потушити та змішати з відвареним рисом.
7. Додати до суміші майонез. Посолити. Поперчити.
8. Два види шапочок щедро змастити оливковою олією.
9. Глибокі шапочки посолити всередині, і наповнити рисовою сумішшю та
накрити пласкими шапочками.
10. На деко вистелити пекарський папір.
11. Викласти грибочки.
12. Запікати при 1800С приблизно 20-30 хв.
Смачного!

Ч ЕРНІВЕЦЬК О Ї

Інна ГРИГОРЯК, читачка «Версій»
О БЛ А СТІ
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 Ера здоров`я.
06.40 Свiт православ`я.
07.15 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.35 Глибинне бурiння. Е. Радзинський.
13.35 Так просто! Оля Цибульська.
13.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. Таврiя (Сiмферополь) - Зоря (Луганськ).
14.45 У перервi - Зелений коридор, Погода.
15.55,17.15,21.20 Погода.
16.00 Зовнiшнє незалежне оцiнювання.
16.50 Золотий гусак.
17.20 Людина року.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Хокей. ЧС серед юнiорiв.
Литва - Україна.
ТРК ”Ера”.
23.10 Ультра. Тема.
23.30 Ера здоров`я.
23.55 Погода.
00.00 Мiй Унiверситет.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.35 Пiдсумки дня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Х/ф ”Вбивство в таксi”.
04.35 Д/ф ”Примари старовинної
садиби”.
05.05 В гостях у Д. Гордона.
«1+1»
06.45 М/ф ”Чiполлiно”.
07.25,05.50 ”Справжнi лiкарi”.
08.15 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.40 ”Анатомiя слави”.
11.35 ”Шiсть кадрiв”.
11.40 ”Велика рiзниця по-українському”.
13.10 ”Мiй зможе”.
14.40 ”Суперняня”.
15.40 ”Сусiдськi вiйни”.
16.35 Комедiя ”Мама Джек”.
18.30 ”Грошi”.
19.30,05.20 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Трава пiд
снiгом”.
23.30 ”Зiрка+зiрка 2”.
01.40 Трилер ”Паразити”. (2).
03.05 Трилер ”Скабка”. (3).
Iнтер
05.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
07.25 ”Найрозумнiший”.
09.10 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Попелюшка для Баскова”.
11.15 ”Вирваний з натовпу”.
12.00 ”Позаочi”.
13.00 Х/ф ”Без особливих прикмет”.
14.55 ”КВК”.

теле Версії
17.20 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
18.05 ”Розсмiшити комiка”.
19.00,20.30 ”Майдан`s”.
20.00 Подробицi.
21.50 ”Що? Де? Коли?”
23.05 Х/ф ”I була вiйна”. (2).
01.40 Х/ф ”Рагин”. (3).
03.10 Х/ф ”Без особливих прикмет”. (2).
ICTV
05.00,05.30 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Х/ф ”Метеор”, 1 с.
07.40 Козирне життя.
08.10 Х/ф ”Лунi Тьюнс: Знову
у дiї”.
10.05 Диво-люди.
11.15 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
11.45 Квартирне питання.
12.45 Х/ф ”Про що говорять
чоловiки”.
14.50 Ти не повiриш!
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.00 Жiноча логiка.
21.05 Х/ф ”Обитель зла 3: Вимирання”. (2).
22.55 Т/с ”Рюрiки”.
23.25 Х/ф ”Велика крадiжка”. (2).
01.15 Х/ф ”Час вбивати”. (2).
03.45 Т/с ”Згiдно iз законом”.
04.25 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.10,17.15,19.20,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,07.05,08.05,18.45,23.20,00.20,03.15 ”Час спорту”.
06.30,07.30,18.35,23.35,04.30
”Київський час”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00,21.00
”Час новин”.
07.15,09.15,17.50,20.20,22.55
”Погода в Українi”.
07.20,08.20,21.50,00.30,01.50,02.50 ”Тема тижня”.
07.40,08.50,21.40,23.30,04.15
”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,16.15,18.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
08.30 ”Бiстро-ТБ”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.45 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.20 ”Драйв”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Обожнювана,
ч. 2).
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною
Рамус”.

16.20 ”Арсенал”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.10 ”Хронiка тижня”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.30,20.30,01.20,02.20,05.15
”Час iнтерв`ю”.
21.20 ”Машина часу”.
22.00,03.40 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот-новини”.
04.25 ”Огляд преси”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.20 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.50, 16.15Дитяча програма «Про
казки»
9.55, 17.25, 00.15 Погода
12.00 Фешинка
12.30 Дослідження океанів планети
13.20 Так говорить Біблія
13.50, 4.15 Х/Ф Звіробій
16.50 Радіус
22.00 Х/Ф Коробка
23.30 Теми тижня
2.50 Х/Ф Коробка
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.30 Подiї.
07.10,03.50 Х/ф ”Сержант Бiлко”.
09.00 ”Життя на смак”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Оголена красуня 2.
13.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
14.00 Т/с ”Смак граната”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с ”Дорога моя людина”.
21.30 Х/ф ”Людина нiзвiдки”.
23.30 Х/ф ”Ментовськi вiйни.
Епiлог”. (2).
01.45 Х/ф ”Гаттака”. (2).
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 10.55, 11.25, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25
«Погода»
07.15, 14.45 «Малятко»
07.35 «Kids Flix»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.15 «Афіша»
08.30 «Гама смаку»
09.00 «Фільми та зірки»
09.40, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Kids Flix»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
15.00 Футбол. Чемпіонат України.
Перша ліга. «Буковина»
(Чернівці) – «Динамо-2»
(Київ)
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»
17.40, 23.45 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»

«Спалахнули» і... завмерли!

Понад 200 людей минулими вихідними раптово непорушно
завмерли у найнесподіваніших позах в торговельному центрі
«Майдан». Як виявилось, так місцеві «мобери» вирішили
продемонструвати чернівчанам «Зупинку часу». Охоронці,
щоправда, жарту не зрозуміли – нерухомих відвідувачів ввічливо
просили вийти з приміщення, щоби «не лякати» чи то клієнтів
закладу, чи то її адміністрацію.
За півгодини до цього завмирали «мобери» і біля «Формаркету».
А ще водили хороводики та «пішохідні паровозики» проспектом
Незалежності, – і навіть переводили
гуртом бабусю через вулицю! Перехожі, посміхаючись з того, щиро
дивувалися, водії підбадьорливо
сигналили.
За словами Мирослави МО-

ЦАК, організаторки флешмобу,
учасники зголосилися взяти в ньому
участь через соціальні мережі. Переважно це молодь, віком від 13 до
28 років. Випадкові люди приєднувалися до учасників і під час самого
флешмобу.
– Флешмоби проводять для
того, щоби людина змогла перебороти в собі якийсь страх, наприУСІ

понеділок
субота

2 квітня
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Загублений в Сибіру» (2)
01.20 «Парад планет»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Толока»
08.45 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний
експрес»
10.00 «Акценти»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Погода»
12.00 Т/ф «Життя моє, обірвана
струна»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Будьте здорові»
16.00 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 Т/с
ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,10.55 ”Єралаш”.
10.00,14.50 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.35 ”Їж та худни”.
12.05 ”Крокодил”.
13.00 ”Одна за всiх”.
13.55 ”Нереальнi предки”.
15.45 ”Iнтуїцiя”.
16.40 Х/ф ”Сам удома”.
18.30,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
23.00 ”Comedy Woman”.
23.55 ”Надобранiч, мужики!”
00.50 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.15 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Казка про царя Салтана”.
07.20 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.50 Х/ф ”Про повернення забути”.
11.30 ”Речовий доказ”. Розпусники.
12.00 Х/ф ”Ризик”.
13.45 Х/ф ”Золота баба”.
15.15 Х/ф ”Трембiта”.
17.00 Т/с ”Каменська 3”.
21.00 Х/ф ”Тимур & його командос”.
23.10 Х/ф ”Передчуття”. (2).
01.05 Х/ф ”Кiкбоксер 2”. (2).
02.35 ”Речовий доказ”.

Флешмоб (англ. flash mob
–«спалахуючий натовп») – це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через
Інтернет або інші сучасні засоби
комунікації, у якій велика кількість
людей оперативно збирається
у громадському місці, протягом
декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (сценарій), і
потім швидко розходяться.

клад, страх публічності, – стверджує
Мирослава. – Такі заходи покликані
допомогти людині самоствердитися,
вийти за рамки поведінки, нав’язаної соціумом. Зрештою, якщо людина бере участь у флешмобах або ж
їх організовує, вона відкриває в собі
нові грані.
На одному флешмобі організатори зупинятися не збираються.
Планують проводити їх чи не щотижня. Тематику обіцяють найрізноманітнішу: від звичайнісіньких
розваг до серйозніших соціальних
заходів – профілактики шкідливих
звичок, збору коштів для дитячих
будинків тощо.

ЕФІРНІ

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
К А Н А ЛИ

03.30 ”Правда життя”.
05.00 ”Агенти впливу”.
СТБ
05.10 М/ф: ”Кiт у чоботях”, ”Острiв
скарбiв”.
06.20,01.45 Х/ф ”Вона вас любить”.
08.00 ”Караоке на Майданi”.
09.00 ”Їмо вдома”.
10.05,00.45 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 ”Україна має талант! 3”.
14.45,22.50 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
17.00 Х/ф ”Iван Васильович мiняє
професiю”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
23.50 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
03.10 ”Мобiльна скринька”.
Новий канал
05.00 Х/ф ”Термiнал”.
07.00 Х/ф ”Радiо-пiлот”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.
11.05 Мрiї збуваються.
12.05 Спiвай, якщо можеш.
13.20 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.50 ”Красунi”.
15.55 Зроби менi смiшно.
16.50 Х/ф ”Гарi Поттер i фiлософський камiнь”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф ”Шоу починається”.
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф ”Євротур”. (2).
02.00,03.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.05 Мовчазне божество.
03.20 Неприборкана.
03.35 Я на свiтi такий один.
03.50 Poeta maximus.
04.00,04.45,04.55 Зона ночi.
04.05 Зоряна година козацтва.
04.20 Козацтво: руїна.
04.35 Дике поле.
04.40 Там на горi сiкти йде.
04.50 Богдан Хмельницький.
К1
07.00,00.50 Д/ф ”Битви до Рiздва
Христового”.
07.50 Х/ф ”Осляча шкура”.
09.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
10.30 ”Галiлео”.
10.50 ”Спецiя”.
11.10 ”Дарвiн шоу”.
12.10 ”Брейн-ринг”.
13.10 ”Мокрий зорепад”.
13.50,19.50,21.50 ”КВН”.
14.40 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
15.30 ”Країна смiється”.
15.50 Х/ф ”Кодове iм`я: Чистильник”.
17.15 Х/ф ”Хто ви, мiстере
Брукс?”
20.50 ”Бiйцiвський клуб”.
22.50 Х/ф ”Снiданок на узбiччi”.
01.40 ”Нiчне життя”.

Мега
06.00,07.00,08.00 Iгри патрiотiв.
09.00 Тест на виживання.
10.00 Смертельна зустрiч.
11.00 Гаджет шоу.
12.15,13.15,14.15 Top Gear.
15.00,16.00 Руйнiвники мiфiв.
16.40 Перл-Харбор: вiдлуння
трагедiї.
17.30 В`єтнам: невiдома вiйна.
18.20 Iрак: зона смертi.
19.15,20.15,21.15 Шукачi.
22.15,23.00,00.00 Таємницi розвiдки.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
30.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20,04.20 Зiрка стриптизу.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
05.30 Термiнатори.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Перегони
вантажiвок.
06.25,13.40 Заїзди: Позамежний
позашляховик.
07.15,01.40 Вижити удвох: Панiка
в джунглях.
08.10,23.45 Екстремальна рибалка.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Водiй на задньому сидiннi.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса:
Китай: Стадiон ”Пташине
гнiздо”.
10.55,17.20 Спецназ ”Важкi машини”: Вертолiт, кран, подрiбнювач.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Вантажiвки.
12.20,19.40 Заводськi буднi: Нафтовi вежi.
12.45 Брати по зброї.
14.35 15.05 20.05,04.05 20.35,04.35 П`ята передача.
15.30 Американський чоппер:
Мотоцикл Hair Club For Men,
ч. 1, Мотоцикл Carolina Carports, ч. 2.
16.25 Потрiбна збiрка: Вiйськовi
ножi, дошки для серфiнгу,
матраци i чiпси.
16.55 Як це працює.
21.00,05.00 Американський чоппер: Запрошення прийняте.
21.55 Брати по зброї: ”Борсук”
виривається вперед.
22.50,02.40 П`ятеро з`їдених
живцем.
00.40 Надлюди Стена Лi
03.40 Потрiбна збiрка: Циркулярнi
пили/Свiтлодиоднi вуличнi
свiтильники/Кавовi зерна/
Матове скло.

Авантюризм, якому позаздриш
Чи важливо, хто написав текст, якщо суть мистецтва і мистецького значення
– в самому тексті, а не в авторі? Чи читали б ми книжки саме тих людей, яких
читаємо, якщо б імена авторів на обкладинках не були зазначені?!
Минулого літвівторка,
вже традиційно в «Literatur
Cafе», знані літературознавці, молоді літератори та
поціновувачі красного письменства зібралися відкривати нового генія кулькової
ручки та клавіатури, іменинницю Валентину ГВОЗДЬ,
яка розміняла вже восьмий
десяток років, але залишилася чомусь непоміченою
літературним процесом.
Пані Валентина зачитувала тексти, розповідала про себе і про свій письменницький
спосіб життя, чому раніше її ніхто не знав і вона ніде не видавалася, охоче відповідала на
запитання… А наприкінці вечора зізналася, що ніколи письменницею не була і не збиралася нею стати, а тексти, які вона зачитувала, розповідаючи історії про їхнє написання,
взагалі належать не їй!
То хто ж справжній автор? Онук Валентини – Максим Дупешко.
«Ми так і знали!» – вигукували декотрі відвідувачі цієї провокативної літературної гри
з певними елементами театральності, адже стиль письма Максима є досить своєрідним і
вже впізнаваним серед поціновувачів буковинського літпроцесу…
Гадаємо, наступні літературні вечори в «LiteraturCafe» обіцяють бути не менш цікавими, хоч і не завжди такими ж провокативними!

Ч ЕРНІВЕЦЬК О Ї

О БЛ А СТІ

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,10.40,15.20,22.45 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Х/ф ”Розвiдники”.
13.10 Ближче до народу. С. Кiвалов.
13.35 Королева України.
14.05 Золотий гусак.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. Ворскла
(Полтава) - Севастополь
(Севастополь).
16.15 У перервi - Погода.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Спецпроект ”Про що кiно?”
Х/ф ”Рабство”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.55 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Х/ф ”Рабство”.
05.20 ”Надвечiр`я”.
«1+1»
06.50 Х/ф ”Заради волi”.
08.40 М/ф ”Маша i ведмiдь”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,02.50 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Шiсть кадрiв”.
13.35 ”Мiняю жiнку 3”.
15.00 Мелодрама ”Трава пiд
снiгом”.
18.30 Дiти вулиць ”Особиста
справа”.
19.30,23.25 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця”.
22.30 ”Свiтське життя”.
00.10 Х/ф ”В готичному стилi”.
(3).
03.25 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55 ”Найрозумнiший”.
06.20,02.45 Д/с ”Смертельно небезпечна дюжина”.
07.10 ”Поки всi вдома”.
08.00,04.20 ”Формула кохання”.

09.00,09.55,10.40,11.40,14.45,17.50 Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачевою i Галкiним”.
10.45 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.45,03.35 ”Орел i Решка”.
12.45 ”Майдан`s”.
14.55 ”Розсмiшити комiка”.
15.55 ”Вечiрнiй квартал. 1 квiтня:
Весняна репетицiя”.
17.55 Х/ф ”Поки ми живi”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф ”Кульбаба”.
23.00 Х/ф ”Спецназ мiста янголiв”. (2).
01.05 Х/ф ”Повернення блудного
тата”.
ICTV
06.25,06.40 Погода.
06.30 Факти.
06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.00 Т/с ”Рюрiки”.
08.25 Х/ф ”Швидкi змiни”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiд прицiлом.
14.25 Х/ф ”Лунi Тьюнс: Знову
у дiї”.
16.30 Диво-люди.
17.35 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Перевiзник 3”.
21.50 Х/ф ”Блейд. Трiйця”. (2).
00.00 Голi i смiшнi.
01.20 Х/ф ”Обитель зла 3: Вимирання”. (2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Т/с ”Згiдно iз законом”.
03.55 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.20,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,07.05,08.05,18.45,23.15,00.20,03.15,04.20 ”Час
спорту”.
06.35,07.30,23.35,04.30 ”Київський час”.
06.40,03.20 ”Технопарк”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00 ”Час
новин”.
07.15,08.55,17.50,20.20,22.55
”Погода в Українi”.
07.20,07.50,00.30,01.50,02.50
”Тема тижня”.
07.40,08.50,21.45,23.30,04.15
”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,12.10,16.15,18.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
08.25 ”Бiстро-ТБ”.
09.50 ”Досягти мети”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.

14.25 ”Гра долi” (Обожнювана,
ч. 2).
15.20,16.20,19.30,20.30,01.20,02.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.20 ”Податки”.
17.30,04.40 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
21.00,05.15 ”Час: пiдсумки”.
22.00,03.40 ”Велика полiтика”.
22.30 ”Час-Тайм”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.40, 00.40 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.50, 13.55 Дитяча програма «Про
казки»
9.30 Вихід є…
12.00 Міні Мікс
12.55 Радіус
13.25 Так говорить Біблія
14.30 1 на 1 з Миколою Вереснем
15.00, 4.40 Х/Ф Будинок, який
збудував Свіфт
17.25, 00.25 Погода
19.30, 00.30 Нова гостьова
22.10, 3.05 Х/Ф Біля краю води
23.40 Теми тижня
ТРК «Україна»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.40 Подiї.
07.10 ”Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
14.00 Т/с ”Дорога моя людина”.
16.00 Х/ф ”Людина нiзвiдки”.
18.00 19.25 Т/с ”Дорога моя людина”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Чаклунство”. (3).
01.30 Щиросерде зiзнання.
02.00 Х/ф ”Ментовськi вiйни.
Епiлог”. (2).
04.00 Х/ф ”Курортний роман”.
(2).
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 16.10 «Малятко»
08.00 «Kids Flix»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Все для дівчаток»
11.20 «Фільми та зірки»
11.45, 14.45, 16.00 «АВС-шка»
11.55 «Kids Flix»
12.00 «Подружки»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.50 «Біографії. Н. Кідман»
15.40 «Веселі буковинці»
15.55 «Купаж»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)

12

теле Версії

3 квітня
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт
23.10 «Біографії. Н. Кідман»
01.20 «Парад планет»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Реалії»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний
експрес»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 «Дольче Віта»
11.20, 14.00, 19.15, 21.45 «Погода»
11.25 «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 Т/ф «Світ тварин»
13.30 «Жіночі долі» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Реалії»
16.00 Х/ф
18.00, 21.00 «Подіум її життя»
18.45 «Енциклопедія дизайну»
19.30 «Палітра»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 Т/с
ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35 ”Зоо фактор”.
10.00,13.20 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Єралаш”.
11.35 ”Бабуни & дiдуни”.
12.00 ”Comedy Woman”.
12.55 ”Одна за всiх”.
14.15,01.25 ”Гола правда”.
14.40 Х/ф ”Сам удома”.
16.25 Х/ф ”Сам удома 2”.
18.30,20.30 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
22.00 ”Нереальнi предки”.
23.00 Т/с ”Реальна кров” (3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.50 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Котофiй Котофiйович”.
06.35 М/ф ”Малюк i Карлсон”.
06.55 М/ф ”Карлсон повернувся”.
07.15 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.35,15.00 Т/с ”Каменська 3”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Кати в погонах.
12.00,05.00 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
16.50 Х/ф ”Тимур & його командос”.
19.00,00.45 Х/ф ”Баал - бог шторму”.
21.00 Х/ф ”Кiкбоксер 2”. (2).
22.50 Х/ф ”Огр”. (2).

02.20 ”Речовий доказ”.
03.40 ”Правда життя”.

00.10 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.50 ”Нiчне життя”.

СТБ
05.35 М/ф: ”Пес у чоботях”, ”Острiв скарбiв”.
06.55 Х/ф ”Весiлля в Малинiвцi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
09.55,04.15 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Неодружений”.
14.45 ”Неодружений. Як вийти
замiж”.
15.50 ”Зоряне життя. Випробування бездiтнiстю”.
16.55 ”Моя правда. Бiдна Настя”.
18.05 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Пастка”. (2).
01.10 Т/с ”Доктор Хаус”.

Мега
06.00,07.00,08.00,05.20 Iгри патрiотiв.
09.00 Таємницi сторiччя.
10.00 Смертельна зустрiч.
11.15,12.15,13.15 Top Gear.
14.15,15.15 Руйнiвники мiфiв.
16.15,17.15,18.15 Шукачi.
19.15,20.15,21.15 Таємницi розвiдки.
22.15,23.00,00.00 Секретнi iсторiї.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
31.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20,04.00 Зiрка стриптизу.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.

Новий канал
06.30 М/ф ”Пригоди Елмо”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
08.55 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 Замок страху.
11.00 Хто проти блондинок?
12.20 Клiпси.
12.50 Шоуманiя.
13.30 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Т/с ”Воронiни”.
17.45 Х/ф ”Вгадай, хто?”
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Жiнка-кiшка”. (2).
23.20 ”Красунi”.
00.00 Спортрепортер.
00.05 Х/ф ”Королеви вбивства”.
(2).
01.45,03.00 Зона ночi. Культура.
01.50 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
02.50 Кличу тобi.
03.05 Обожнена.
03.30 Суперники.
03.40 Сон Алiни Костомарової.
04.05,05.10 Зона ночi.
04.10 Богдан Хмельницький.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Мотоцикли.
06.25 Потрiбна збiрка: Напiвпровiдники, банджо, посуд з
нержавiючої сталi i маслянi
фарби.
06.50 Як це працює, ч. 11.
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя
вибухових iдей: Трейлер,
що втiк.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Зелений шершень.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи
10.00 Екстремальна рибалка.
10.55 На гачку: Тигрова акула.
11.50 Вижити удвох: Панiка в
джунглях.
14.35 15.05 Крутiше не придумаєш
15.30 Вижити за будь-яку цiну:
Пiвнiчна Африка.
16.25 Вижити за будь-яку цiну: тов
з Беаром.
17.20 Вижити за будь-яку цiну:
Грузiя/Схiдна Європа.
18.15 Вижити за будь-яку цiну:
Захiдна частина Тихого океану.
19.10 Вижити за будь-яку цiну:
Пiвнiчна Австралiя.
21.00 Рос Кемп: Банди: Кейптаун.
21.55 Надлюди Стена Лi.
22.50 Тi, що перемогли смерть:
Тiлеснi ушкодження.
23.45 Шибайголови: Людинаптах.
00.40 Новий свiт: Автомобiлi
майбутнього.
03.40 Потрiбна збiрка: Подвiйне
скло/Хокейнi клюшки/Флуоресцентнi лампи/Автобуснi
сидiння.
04.05 Заводськi буднi: Вантажiвки.
04.35 Заводськi буднi: Нафтовi
вежi.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Стадiон ”Пташине гнiздо”.

К1
06.30 Х/ф ”Осляча шкура”.
08.00,01.30 ”AutoEVO”.
08.30 Д/ф ”Мiста пiдземного
свiту”.
09.20 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
10.20 ”Спецiя”.
10.40 ”Галiлео”.
11.10 ”Слiдами пращурiв”.
11.40,22.40 ”Не може бути”.
12.10,14.10,16.10 ”Країна смiється”.
12.20,18.20 ”КВН”.
14.20 Х/ф ”Кодове iм`я: Чистильник”.
16.20 ”Доiсторичний бiйцiвський
клуб”.
17.20 ”Брейн-ринг”.
19.20 ”Бiйцiвський клуб”.
20.20 ”Вечiрнiй квартал. Iсторiя
успiху”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”

Виводимо масні плями легко!

Афіша

КІНОПАЛАЦ «Чернівці»
«Прибулець Павло»: 11.40, 15.20, 19.20, 21.20;
«Ранго»: 09.50, 13.30, 17.20.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Мандри Гулівера»-3D: 11.40, 13.20, 15.00.
«Службовий роман. Наш час»: 16.40, 18.20, 20.00, 21.40.
Малий зал. «Ведмідь Йогі»: 11.30, 12.50, 18.10.
«Червона шапочка»: 14.10, 16.10, 19.30, 21.30.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
25 березня, 18.30: концерт академічного симфонічного оркестру
Чернівецької обласної філармонії.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
26 березня, 18.30: Концерт духовної та старовинної музики «Ave Verum»
(соліст – В. Соболєв).
ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
26 березня, 18.30: «Пан мандатор».
27 березня, 12.00: «Карлсон, який живе на даху», 18.30: «Тустеп і різний
мотлох».
29 березня 17.00: «Солодка Даруся».
30 березня, 17.00: «Мадам Боварі».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
27 березня, 12.00: Театралізоване свято «Театр – світ прекрасного», з нагоди
Міжнародного дня театру. Прем’єра вистави «Колобок».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Гроно». Персональна виставка Володимира Денисова
(відкриття 29 березня о 16 год.)
«Без слів…». Звітна виставка народного аматорського фотоклубу «Позитив».
Фотовиставка «Венеція. Вічне місто».
«Поетика буденності». Виставка натюрмортів з фондів ЧМХ.

УСІ

ЕФІРНІ

Найчастіше для виведення масних плям застосовують
такі розчинники, як бензин, бензол, скипидар та спеціальний
плямовивідник, який продається в магазинах.
Чистять жирові плями від країв до середини, підклавши під
пляму всмоктуючу тканину.
▪Свіжі плями від рослинної олії та тваринного масла, сала,
оліфи на світлих тканинах можна вивести, посипавши їх на
кілька годин порошком крейди чи білої глини. Інколи допомагає
сіль, якщо це сталося за столом і вийти ви не можете
▪Свіжі масні плями на світлих і темних тканинах перед очищенням рекомендують попрасувати не надто гарячою праскою
через два-три шари промокального чи цигаркового паперу,
накладеного зверху та знизу тканини. Папір всмоктує жир,
тому його треба змінювати. Далі – забруднене місце чистять
бензином чи плямовивідником.
▪Давні масні плями на вовняних тканинах виводять бензином чи ацетоном, змочивши забруднене місце на 1-2 години, а
потім прасуючи через папір. Тканину навколо плями потрібно
змочити водою чи бензином, щоб після видалення плями не
утворилося коло. Під пляму кладеться промокальний папір чи
вата. Можна спробувати й такий спосіб: у центр масної плями капають кілька крапель спирту чи 40-градусної горілки.
Потім – пляму покривають тонким рушником та прасують, весь час пересуваючи рушник, доки пляма не зникне.
▪Масні плями на шовку чи тонкій вовняній тканині можна видалити, якщо одразу засипати їх тальком на 12 год.
Потім тальк струшують, а по місцю з плямою проводять теплою праскою.
▪Масні плями на світлому шовку чистять чистим підігрітим спиртом, змочуючи пляму ваткою. Потім місце плями
споліскують теплою водою та прасують через суху тканину.
▪Масну пляму від олії з книги можна видалити, розмістивши сторінку між двома листами промокального паперу.
При цьому верхній лист змочують бензином і прасують теплою праскою, поки бензин не випарується.
К А Н А ЛИ

Ч ЕРНІВЕЦЬК О Ї
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Вперше в Україні: Вода з крану – отрута
ПДВ – автоматом У Чернівцях вода найдорожча в
Час повернення податку Україні. Проте не найчистіша...
на додану вартість
прискорюється втричі

Виробничо-комерційна фірма «Автокомплект ЛТД» з Чернівців стала однією
із 24 суб’єктів підприємницької діяльності
України, якій шляхом автоматичного відбору без будь-якого втручання людських
ресурсів відшкодували у березні суму податку на додану вартість (ПДВ). Як повідомив на брифінгу Микола КОЗЛОВСЬКИЙ,
голова ДПА в Чернівецькій області,
ці 24 суб’єкти представляли 14 регіонів
України.
Щоби потрапити до такої славної кагорти потрібно було дотриматися певних
показників. Один із них – зарплата кожного
працівника мала бути в 2,5 рази більшою
за мінімальну, тобто становити 2352 грн.
Крім того, у підприємства не повинно бути
податкового боргу. Та й розбіжність між
податковим кредитом і податковим зобов’язанням мала сягати не більше 10% .
До участі у такому своєрідному конкурсі
допускаються підприємства-виробники,
пільговики (УТОС, УТОГ), ті, що здійснюють
імпортно-експортні операції, та сільгоспвиробники.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

За запасами водних ресурсів на душу населення
Чернівецька область – шоста в Україні. За даними
лабораторних спостережень, здійснених БУВР
протягом 2010 року, якість води у річках відчутно
погіршилася. За свинцем – у 1,5 рази, азотом – у 1,4,
амонієм – у 3,7. Попри таку забрудненість, ціна на
воду в Чернівецькій області – найдорожча в країні.
Про це йшлося на прес-конференції «Вода для
міста», присвяченій Всесвітньому дню води. Його
відзначали позавчора.
Буковинців водою забезпечують одразу дві річки – Дністер і
Прут. Завдяки цьому вода у кранах
є практично цілодобово. Її якість
санепідеміологи перевіряють щоквартально і... воду з крану пити
не радять.
– За даними минулорічних
перевірок, вода з крану на 11%
не відповідала нормі за бактеріологічними показниками, і на 10%
– за хімічними, – каже Володимир
ПРИМАК, завідувач санітерноепідеміологічним відділом

Чернівецької обласної СЕС.
Щоби вода була чистішою, у
Міністерстві житлово-комунального господарства працюють над
нововведенням.
– Планується під час будівництва будинку встановлювати у
ньому локальну очисну споруду.
Таким чином, люди просто з крану
отримуватимуть абсолютно чисту
воду для пиття, – розповів Олександр ШУМЕЙКО, директор
департаменту житлово-комунального господарства Чер-

нівецької міської ради. – Таку
експериментальну систему водоочищення запускаємо вже цього
року у кількох державних об’єктах
– школах, дитсадках, лікарнях.
Для сіл цей проект повністю фінансується з держбюджету, для райцентрів – 10% співфінансування,
для Чернівців – 30% співфінансування. Якість цієї води буде такою
ж, як бутильованої, яку нині видобувають, очищають і розвозять
містом дев’ять місцевих фірм.
Окрім того, що буковинська
вода далека від чистої, вона ще
й шалено дорога. Причина цього
– енергозатрати.
– Нас постійно критикують через те, що в обласному центрі най-

Погашення боргів – запорука зростання пенсій
Ухилення страхувальників
(роботодавців) від сплати внесків
до Пенсійного фонду за своїх найманих працівників боляче б’є по
їхньому пенсійному майбутньому
та унеможливлює підвищення виплат нинішнім пенсіонерам.
Вжиття заходів щодо погашення і недопущення заборгованості
платників є одним з головних пріоритетів у діяльності органів Фонду
на Буковині. Однак, незважаючи
на ряд вжитих організаційних за-

Фонд соцстраху
дозволив оплачувати
лікарняні та декретні
без наявності
страхового свідоцтва
Про це йдеться в листі
Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 01.03.2011 р. №0116-345.
Зокрема, Фонд зауважив, що
страхувальники-роботодавці, у
разі відсутності у застрахованої
особи страхового свідоцтва, як виняток можуть в графі 3 зворотного
боку заяви-розрахунку зазначити
номер облікової картки застрахованої особи, передбачений пунктом 1.1 Порядку формування та
подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування,
затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. №22-2.

Прес-служба ГУ ПФУ
в Чернівецькій області

ходів щодо підвищення платіжної
дисципліни роботодавців, окремі
керівники підприємств не повною
мірою усвідомлюють важливість
своєчасної сплати пенсійних внесків.
До найбільших економічно
активних боржників зі страхових
внесків, які легковажно ставляться
до своїх зобов’язань перед Пенсійним фондом України у Чернівецькій області станом на 01.03.2011
року, належать Кельменецьке

об’єднання з агропромислового
будівництва «Райагробуд» (Дворський Р.М.) – 949,2 тис.грн, Чернівецький металообробний завод
(Кривошеєв В.В.) – 739,8 тис.грн,
ДГ «Центральне» (Новіцький З.М)
– 764,2 тис.грн, ВАТ «Красноїльський ДОК» (Семенов С.І.) – 517,8
тис.грн та інші.
Керівники таких підприємствборжників мають пам’ятати, що
пенсії є чи не єдиним джерелом
для існування значної категорій

запитуйте - відповідаємо

Як отримати пенcію, коли…

…переїхала

«Моя мати-пенсіонерка змінила
місце проживання. Яким чином можна
перевести виплату її пенсії за новою
адресою?»
– При переїзді на постійне або тимчасове проживання до іншої місцевості,
пенсіонер повинен подати заяву до органу Пенсійного фонду на запит пенсійної
справи за новим місцем проживання
(реєстрації). При цьому надається паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера та трудова книжка.

…була за кордоном
«Два роки не отримувала своєї пенсії, оскільки тимчасово перебувала за
кордоном. Яким чином поновити виплату
пенсії та одержати кошти за минулий
час?»
– Для виплати пенсії за минулий
час пенсіонеру необхідно особисто
звернутися із заявою та паспортом до
управління Пенсійного фонду України за
місцем проживання (реєстрації).
Згідно зі ст.46 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», нараховані суми пенсії, на

виплату яких пенсіонер мав право, але
не отримав своєчасно з власної вини,
виплачуються не більше ніж за три роки
до дня звернення за отриманням пенсії.
Спочатку виплачується пенсія за 12 місяців, рахуючи з дня припинення її виплати
або починаючи з початку визначеного
терміну. Решта – рівними частинами, що
дорівнюють призначеному розміру пенсії
на момент звернення.
Тобто, перший раз у відомості буде
нарахована недоотримана пенсія за 12
місяців і розмір пенсії за місяць першого
нарахування після поновлення виплати. Надалі у відомостях платитимуть
місячний розмір пенсії плюс щомісячну
визначену виплату.

…отримувач у лікарні
«Мій брат тривалий час перебуває
на лікуванні у психіатричній лікарні,
власноручно одержати пенсію не має
можливості. Яким чином можна отримати
пенсію в такому випадку?»
– Згідно з п. 2 ст. 47 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», пенсія може
виплачуватися за довіреністю, порядок

людей. Несвоєчасно сплачуючи
внески до Пенсійного фонду, вони
не лише унеможливлюють підвищення розміру пенсійних виплат і
забезпечення вищого рівня життя
пенсіонерів, а й позбавляють осіб,
які нині працюють, соціального захисту у майбутньому при досягненні
пенсійного віку.

Лілія Лелюх, заступник
начальника управління
надходження доходів ГУ ПФУ в
Чернівецькій області
оформлення і строк дії якої визначаються
законом.
Довіреністю є письмовий документ,
що видається однією особою іншій особі
для представництва перед третіми особами. Довіреність на отримання пенсії
може бути посвідчена нотаріально чи за
місцем проживання, або ж посадовою
особою організації, в якій довіритель
працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні.
Якщо довірена особа проживає у
населеному пункті, де немає нотаріуса,
то довіреність може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу
місцевого самоврядування.
Строк довіреності встановлюється
у довіреності. Якщо його немає, то вона
зберігає чинність до припинення її дії.
Довіреність, у якій не вказана дата її
вчинення, не дійсна.
Згідно з ст. 47 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за
довіреністю здійснюється протягом
усього періоду її дії за умови поновлення
пенсіонером заяви про виплату пенсії
за довіреністю через кожен рік дії такої
довіреності.

Наталія ШПОРТА,
начальник відділу ГУ ПФУ в
Чернівецькій області

дорожча вода в Україні. Це справді
так, – констатує Георгій ЛЕОНТІЙ, начальник управління
житлово-комунального господарства ОДА. – Але з іншого боку,
в Україні немає жодного обласного
центру, де вода подається на відстані більше, ніж 40 кілометрів, у
три підйоми, вище 220 метрів. Саме
це пояснює її вартість.
Наприкінці прес-конференції
на голови чиновників від води та
журналістів зі стелі стало... накрапати. Схоже, у ДністровськоПрутському басейновому управлінні водних ресурсів економією
не переймаються. Буковинці за все
заплатять?!.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Звіти до
Пенсійногофонду
Головне управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області
нагадує:
● подання страхувальниками звітів
за єдиним соціальним внеском (ЄСВ)
проводиться до 20 числа кожного
місяця;
● всі підприємці, в тому числі
ті, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний чи фіксований
податок), повинні самі за себе здати
річну звітність за 2010 рік до органів
Пенсійного фонду до 1 квітня ц.р.
У випадку неподання або несвоєчасного подання відповідного звіту,
до підприємців будуть застосовані
фінансові санкції в розмірі 170 грн. Тому
важливо не відкладати подання відповідного звіту на останні дні, а подати
його завчасно і, таким чином, мати час
для виправлення ймовірних помилок,
щоб уникнути штрафних санкцій.
Наполегливо радимо страхувальникам здавати звіти по ЄСВ в електронному
вигляді з використанням електронно
-цифрового підпису. Адже в цьому
випадку затрачається приблизно в 3-4
рази менше часу. Немає необхідності у
підтвердженні даних електронних звітів
у паперовому вигляді. Тож не потрібно
роздруковувати всі таблиці (затрати
на папір, картридж), та ще й витрачати
дорогоцінний час на дорогу та можливі
черги. Важливо, що такий звіт можна
надавати від 9-ї до 22-ї години.
Зразки заповнення відповідних
звітів розміщено на сайті головного
управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області за адресою:
www.pfu.cv.ua.
Консультації з приводу
заповнення звітів можна також отримати за телефоном Головного управління Фонду в Чернівецькій області
55-90-06.
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Сьогодні – Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом

Туберкульозпідступний,бопідкрадаєтьсянепомітно!
Туберкульоз супроводжує людство багато
тисячоліть. Ця недуга побила всі рекорди за
кількістю померлих від неї літературних персонажів.
Але й у реальному житті жертв цього захворювання
дуже багато: достатньо згадати такі відомі світові
імена, як І. Мечніков, А. Чехов, В. Белінський,
Ф.Шіллер, Ф.Шопен, Р.Роллан, Ф.Кафка, Л.Українка,
П.Загребельний та багато інших.
В Україні захворюваність на активний туберкульоз минулого року
знизилася на 6,63% (показник: на
100 тисяч – 61,29 проти 65,65). Захворюваність серед дітей від 0-17
років навпаки збільшилась (на 100
тис. дитячого населення 12,1 хворих
проти 10,1).
Туберкульоз є проблемою і для
Буковини. Від початку епідемії захворюваність активним туберкульозом органів дихання зросла на 35%,
серед дітей – на 27,4 %, а бактеріальним туберкульозом – на 25%.
Торік захворюваність туберкульозом органів дихання залишилась
на рівні 2009 року (43,7 на 100 тис.
населення проти 44). Вище обласного
показника захворюваність у Сокирянському, Сторожинецькому, Вижницькому районах та у Чернівцях.

Один хворий – 15
заражених!
Туберкульоз виникає внаслідок
проникнення в організм людини
мікроба – туберкульозної палички.

Недуга найчастіше уражає легені.
Хворі на відкриту форму туберкульозу легень поширюють інфекцію
при кашлі, сміху і голосній розмові.
Разом з рідиною мікроби осідають
на предметах, підлозі, землі, а після
висихання з пилом розсіюються повітрям.
Туберкульозні бацили надзвичайно живучі: не гинуть у пилюці
місяцями, так само тривалий час
зберігаються на одязі, посуді, речах
хворого. Але вони не витримують
високої температури, прямого сонячного проміння і впливу деяких
хімічних речовин.
Один хворий на відкриту
форму туберкульозу може
заразити за рік 10-15 людей,
якщо не вжити запобіжних
заходів.
Інколи людина заражається від
тварин при споживанні сирого молока хворих корів і кіз або молочних
продуктів, виготовлених з такого
молока. Особливо легко піддаються

інфікуванню діти. Але зараження
не завжди призводить до хвороби,
бо людина має опірність до туберкульозу, яка виробилась унаслідок
введення вакцини БЦЖ під час народження.
Захворювання виникає при несприятливому зовнішньому середовищі, що послаблює організм. А це,
як правило, – недостатнє харчування,
зловживання алкоголем, паління,
проживання в антисанітарних умовах, виснаження нервової системи
внаслідок стресів, супутніх патологій,
таких як цукровий діабет, виразкова
хвороба шлунка, та після складних
оперативних втручань. Велике значення має також спадковість.
Туберкульоз нерідко розпізнається у перші дні, та все ж інколи
встановити діагноз нелегко, бо інфекційна недуга має спільні риси з
іншими легеневими хворобами.
Зростає небезпека туберкульозу і для тих, хто часто хворіє на
грип, запалення легень, бронхіт,
бронхіальну астму.
Кашель, який не зникає і
не піддається лікуванню протягом місяця, може свідчити
про початкову стадію туберкульозу.
Коли недуга розвивається повільно, то хворий, як правило, нарікає на швидку втому, біль у грудях,
покашлювання, втрату сну й апетиту. Він худне, стає нервовим у нього
щодня фіксується субфібрильна
температура тіла.

Щотакежіночещастяіякйогознайти?
Найчастіше, коли мова іде про
щастя, ми говоримо про його мінливість, короткочасність чи навіть
недосяжність. Авжеж, скажуть
скептики, яке щастя? Криза, труднощі, проблеми… Власне, це як в
старовинній байці про напівпорожню і напівповну склянку з водою:
кожен бачить своє.
Для тих, хто втомився від негативу і хоче зробити своє життя
кращим, декілька психологічних
рекомендацій. Перш за все давайте
зорієнтуємося у визначенні. Для
мене щастя – це стан душевного
благополуччя, гармонії та миру із
собою; відчуття, що все добре в
різних сферах життя. Отож, що ми
самі можемо зробити для того, щоби
бути щасливими?
Дозволити собі бути щасливим!
Саме так, адже часом ми забороняємо собі бути щасливими. Серед
основних причин такої ситуації
– особливості виховання в сім’ї,
негативний приклад батьків, відсутність розуміння та підтримки з
боку оточуючих, низка життєвих
невдач, зневіра у власних можливостях, звичка, буденність, тощо!
Відмовтесь від звичного способу
життя – дозвольте собі зміни!
Сміливість іти за собою! Чутли-

вість до себе, своїх потреб і бажань
– це основа щасливого життя. Якщо
ви можете відчути, чого ви хочете
в дану хвилину (наприклад, прогулятись чи з’їсти цукерку), у вас
є енергія і бажання реалізувати це
бажання – не зупиняйтесь, а дійте!
Дозволяйте собі помилятися
і робити дурниці. Жіночий світ
здебільшого спонтанний, миттєвий, емоційний – дійте за велінням
серця. І якщо вас спіткала невдача, не займайтеся самоїдством та
надмірною критикою. Ставтеся до
прикрощів, як до випробувань, які
вам обов’язково вдасться здолати.
Вірте в себе та свої сили!
Розвивайте таланти та здібності,
займайтеся творчістю! Пригадайте,
що ви вміли робити в дитинстві,
чого хотіли навчитися. Зробіть
перший крок – відпустіть на волю
талановиту і нестримну жінку!
Подорожуйте та помічайте світ
довкола! На жаль, часом буденність
захоплює нас «з головою». Не піддавайтеся сірим будням, внесіть
у життя маленькі і великі радощі
нових знайомств і вражень.
Посміхайтеся! Бо посмішка –
найпростіший спосіб покращити самопочуття та налагодити стосунки
з оточуючими. Адже хороші емоції,

як, до речі, і «негативні» заражають
інших. Тому ваш позитив буде автоматично передаватись усім довкола, і світ стане теплішим.
Займайтеся самопізнанням,
саморозвитком і намагайтеся постійно вчитися. Станьте учасницею
унікального проекту для прекрасної статі «Виміри жіночності» від
Психологічної студії «Стимул».
6-8 травня на вас чекатимуть понад 50 майстер-класів та занять
кращих фахівців практичної психології, психотерапії, бізнес-консультування, тілесно орієнтованих
і духовних практик, спортивних та
танцювальних шкіл, багато приємних сюрпризів та незабутніх
вражень!!! Реєстрацію розпочато!!
Участь у проекті може стати для Вас
прекрасним подарунком від вашого
коханого чоловіка!!!
Контакти:
050 733 37 38 (Альона Головіна),
050 9510654 (Микола Кіщук),
е-mail: orgstimul@i.ua
сайт www.orgstimul.com.ua

Альона ГОЛОВІНА, практикуючий
психолог, психотерапевт,
дійсний член Української спілки
психотерапевтів

Багато хворих на туберкульоз легко переносять початкову стадію недуги, не помічаючи її та продовжуючи
працювати.
З метою виявлення туберкульозу в п’яти районах в області щороку
проводиться масове флюорографічне обстеження населення. Пересувні флюорографи вже працюють
у Хотинському районі, а від квітня
обстеження будуть проводитися в
Герцаївському, Новоселицькому та
Путильському районах.

Раннє виявлення
– ефективніше
лікування
Особливістю туберкульозу на
ранніх стадіях є відсутність будьяких скарг, тому лише флюорографічне обстеження органів грудної

клітини та спеціальне дослідження
мокротиння (за його наявності)
можуть виявити його на початкових
етапах. Але саме це захистить людину від тривалого лікування.
Раннім методом виявлення туберкульозу у дітей є туберкулінодіагностика (проба Манту). На жаль,
останніми роками збільшується
кількість відмов від її проведення,
через що скорочується обсяг охоплення туберкуліновими пробами.
Нагадаю, що дітям не можна
робити знімки щороку. Тому залишається лише туберкулінова
проба.
Тому не будьте байдужими до
здоров’я своїх дітей! Не відмовляйтеся від проведення профілактичних щеплень проти туберкульозу
та туберкулінодіагностики.

Людмила ЗАВ’ЯЛОВА, завідувач
відділенням профілактики
туберкульозу облСЕС

Літній час: добре чи погано?..
адаптуймося!
У ніч із суботи на неділю Україна
переходить на літній час – стрілки
годинників доведеться перевести
на годину вперед. Як же звикнути
до таких змін, адже перехід на літній час збиває природні біоритми
організму.
Через переведення стрілок на
годину вперед чи назад людина відчуває підвищену втому, сонливість, у
неї знижується працездатність, вона
стає дратівливою. Щоби повністю
адаптуватися до нового часу, потрібно
два – три тижні. Але для цього треба
прикласти сили. Зокрема, поступово
намагайтеся лягати спати і вставати
вранці на 20-40 хвилин раніше, ніж
зазвичай. Щоби швидше заснути, прийміть увечері теплий душ, а щоб вранці
швидше прокинутися – контрастний.

Варто попити настоянку глоду,
щоби через «перебудову» на новий
часовий режим не «стрибав» тиск.
Практика щорічного переходу на
зимовий і літній час застосовується
більш ніж у ста країнах світу. На думку
експертів, це сприяє раціональнішому
розподілу електроенергії та використанню світлового дня. У низці країн
дата переходу визначається з урахуванням регіональних особливостей.
Лікарі вважають, що перехід на
літній час негативно впливає на здоров’я людей. Тож дискусії щодо відміни
такого переходу тривають уже століття. Росія, наприклад, нарешті відмовилася від «літнього переходу».
Вперше літній і зимовий порядок
відліку часу був введений в Англії
1908 року.

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно). ■ Лікування захворювань
суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних
захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого
болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під
час лікування на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р
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Цілюща сила Святої Анниної гори
У Свято-Аннинському монастирі десятеро
людей зцілилися від раку
Під’їжджаючи до містечка Вашківці, ще здалеку видно
Святу Аннину гору, на якій височіє Свято-Аннинський
монастир. Віруючі піднімаються сюди крутим схилом
на колінах, шепочучи молитву та благаючи у Господа
прощення. І свята гора творить дива: люди зцілюються
від раку, безпліддя та ще багатьох хвороб, перед якими
традиційна медицина часто виявляється безсилою.

Квіти з гори
оберігають від бід
У храмі було тихо. Ледь-ледь
потріскував вогонь свічок і пахло
кадилом. До нас вийшла черниця.
Пригостила кухлем святої води. Уже
після першого ковтка зник головний
біль, що із самісінького ранку не давав
спокою.
– Ця гора благодатна, бо люди
впродовж багатьох віків приходили
сюди з горем, молитвою і сльозами,
– сказала черниця. – Вони освятили
цю гору молитвою, зберегли тут вогонь віри.
Черниця провела нас до місця,
звідки видно все село. Здалося, що
хтось подарував нам крила – так легко і затишно було не лише тілу, але
й душі.
Сестра з монастиря розповіла
легенду, за якою дівчина з Вашківців
на ім’я Анна втікала від татарина, що
хотів поглумитися над нею. Добігши до
цієї Святої гори, вона впала на коліна
і стала благати Бога, щоби сховав її
від жорстокого нелюда. І Всевишній

почув її молитви: земля розступилася
і сховала Анну. На поверхні залишилася лише русява коса, яку зі злості
татарин відрубав мечем. Тоді звіявся
сильний вітер і розкидав волосся дівчини по всій горі. З того часу влітку
зацвітає тут шовкова трава, що в народі зветься «Анниною косою». Люди
варять з неї цілющі відвари і лікуються
від найрізноманітніших хвороб.
– Цілющою вважаємо не лише
«Аннину косу», а всі трави, які тут
ростуть, – продовжує черниця. – Навіть засохлі квіти, вирощені на горі, не
викидаємо, а роздаємо прихожанам.
Паломники намагаються зібрати будьякі рослини й засушити, щоб узяти
звідси трішки святині, як оберіг від
різних бід і хвороб.

Без пігулок зцілився
від епілепсії
Ми повернулися до храму, щоби
покласти свічку та помолитися за
здоров’я близьких. Одразу при вході звернули увагу на велику ікону

«Господа Вседержителя»: вона була
прикрашена виробами з золота – сережками, обручками, ланцюжками,
хрестами. Помітивши наше здивування, черниця пояснила:
– Це чудотворна ікона, яку нашому монастирю подарував чернівчанин.
Він купив її на аукціоні в Німеччині,
– розповіла черниця. – Невідомо, коли
була написана ця ікона. Знаємо лише,
що знайшли її у 1512 році. Вона зцілює
найважчі недуги. А ті, кому вона допомогла, в дяку приносять свою найдорожчу річ.
Сестра, яка виконує обов’язки
касира в церкві, може розповісти
десятки історій зцілення. Зокрема,
зовсім нещодавно приїжджали батьки шестирічного Юрка, який зцілився
від «падучої хвороби» – епілепсії.
Лікарі з двох років призначали дитині
найрізноманітніші пігулки та уколи
– все дарма. А після кількох поїздок
на Аннину гору хлопчик повністю
одужав.

Лікарі направляють на
Аннину гору
А ще черницям точно відомо десять випадків зцілення людей від
ракових пухлин. Зокрема, кілька років
тому приїхав на Аннину гору голова
однієї з сільських рад Путильщини. Лікарі поставили йому страшний діагноз
– «пухлина сечового міхура». Перед
тим, як робити операцію, порадили
сходити на Святу гору. Кілька разів
чоловік прикладався до чудотворної
ікони, читав молитви, причащався.

Коли ж повернувся до лікарні, діагноз
не підтвердився і потреба в операції
відпала.
– А днями до нас приходила
жінка. У неї діагностували пухлину
грудей, – розповідала одна із сестер монастиря. – Лікарі вже навіть
призначили день операції. Вірите
чи ні, але після щирої молитви та
приложення до ікони... зцілилася!
Хтось може сказати, що лікарі помилилися у діагнозі. Жодної помилки!
Чернівецькі медики знають про нашу
чудотворну ікону. І тому пацієнтів з
онкозахворюваннями часто направляють на Аннину гору.

На УЗД побачили
каліцтво, а народився
здоровий хлопчик
Чимало людей зцілилися і від інших захворювань: астми, церебрального паралічу, сліпоти.
– Одного разу до монастиря зайшла вагітна жінка вся у сльозах,
– пригадує черниця. – Виявилося,
на УЗД їй сказали, що в дитини вади
розвитку, тому треба терміново перервати вагітність. Але жінка так

Відкриття десятиліття і прорив року

або Чим відзначилася наука за перші 10 років XXI століття
(Закінчення. Поч. у №11)
Про найвизначніші наукові відкриття 2010-го ми вже розповіли. Тепер
– десятка найважливіших наукових
відкриттів минулого десятиліття.
1) Темна енергія, згідно з даними
NASA, становить 70% Всесвіту, але
про неї практично нічого не відомо. У
космології — це феномен, який порушує
закон Хаббла: Всесвіт розширюється з
прискоренням, а не з уповільненням.
Існують два варіанти пояснення
сутності темної енергії. Вона є космологічною константою — незмінною
енергетичною густиною, яка рівномірно
заповнює простір Всесвіту. Або ж темна
енергія є така собі квінтесенція — динамічне поле, енергетична густина, яка
може змінюватися у просторі та часі.
Остаточний вибір між цими варіантами вимагає суперточних вимірів
швидкості розширення Всесвіту, щоби
зрозуміти, як ця швидкість змінюється
з часом.
Дослідження «темної матерії»
генома (численні некодуючі послідовності, які беруть участь у регуляції
работи генів) і розшифровка геномів людини, миші та багатьох інших
організмів показали, що некодуючі
послідовності займають у геномах на-

багато більше місця, ніж очікувалося.
Основна функція цієї «темної матерії»
полягає, судячи з усього, в регуляції
роботи генів. Ця регуляція здійснюється з допомогою білків та РНК, роль
якої в роботі клітин не зводиться лише
до забезпечення механізму синтезу
білка. При цьому на РНК, як з’ясувалося,
зчитується інформація не тільки з генів,
але й з більшості некодованих послідовностей нуклеотидів у ДНК. Функції
значної частини такої РНК ученим ще
доведеться з’ясувати.
2) Нові методи космології перетворили її на доволі точну науку, тоді як
раніше в її арсеналі були тільки здогадки
та гіпотези. Нині ж вони дозволили як
ніколи точно розрахувати співвідношення звичайної матерії, темної енергії
та темної матерії у Всесвіті. Це вдалося
зробити завдяки реєстрації мікрохвильового фонового випромінення, яке
ще залишилося від Великого вибуху
і досі долітає до Землі з віддалених
країв нашого Всесвіту, який стрімко
розширюється. Завдяки новим методам і новим теоретичним побудовам,
що базуються на отриманих з їхньою
допомогою результатах, космологія і
перетворилась із галузі гіпотез у доволі
точну науку.
3) Нові методи палеонтоло-

гії, такі як рентгеноскопія порід, в
яких є викопні залишки, у поєднанні
з комп’ютерним моделюванням тримірної структури цих останків, а також
з аналізом збережених молекул ДНК
і білків викопних організмів. Одним з
найбільш гучних досягнень, зроблених
за допомогою аналізу ДНК викопних
решток, стало відкриття нового виду
(чи раси) древніх людей, останки представників якої збереглись у Денисовій
печері на Алтаї.
4) Вода на Марсі: дослідження
останніх років показали, що на Марсі
є вода у вигляді льоду, яка порівняно
недавно (за геологічними мірками)
могла перебувати у рідкому стані. А
там, де є рідка вода, можливе і життя.
Отож, тепер можна принципово вважати, що життя на Марсі доведене.
Втім, не виняток, що живі організми
могли колись потрапити з Марса на
Землю з метеоритами, які утворились
внаслідок зіштовхування астероїдів
з Марсом.
5) Перепрограмування клітин:
методи молекулярної генетики дозволили перетворити диференційовані
клітини, вийняті з багатоклітинного
організму, в плюрипотентні (з яких
можуть розвиватися клітини різних
типів). Ці штучні аналоги ембріональ-

них стовбурових клітин уже широко
використовуються в біологічних і медичних дослідженнях. На їхній основі
можуть бути розроблені нові способи
лікування багатьох недуг, у боротьбі з
якими медицина поки що безсила.
6) Мікробіом людини. Це сукупність мікроорганізмів (переважно
бактерій), які мешкають у людському
тілі: в системі травлення, на шкірі, у
статевій системі. Про існування цих
організмів було відомо давно, але тільки в останні роки їхня сукупність стала
предметом вивчення. Дослідження
засвідчують, що вплив мікробіома на
життя і здоров’я організму набагато
більший, ніж вважалося раніше. Це
ж стосується скупності вірусів, які
живуть в організмі.
7) Екзопланети (позасонячні
планети, тобто ті, що обертаються не
довкола Сонця, а довкола інших зірок)
були вперше відкриті в кінці XX ст.,
хоча їхнє існування передбачив ще
Джордано Бруно. Нові методи, розроблені на початку XXI ст., дозволили
поставити пошук таких планет на потік. Тепер їх відомо вже понад 500, їхнє
вивчення дає багатий матеріал для висновків про облаштування планетних
систем, а також про їхнє походження
і розвиток.

довго чекала цієї дитини, що не могла
зважитися на такий крок. Щодня
приходила до монастиря, молилася,
просила у Господа здоров’я для своєї
дитинки. І перед Різдвом у неї народився здоровий синочок.
Часто приходить до монастиря і
хлопчик Лука з Вижницького району.
Його батьки довго не мали дітей, хоча
лікарі запевняли, що зі здоров’ям
матері і батька все гаразд. Хлопчик
з’явився на світ після молитв біля
ікони «Господа Вседержителя».
За словами черниць, усім, хто
приходить до монастиря з вірою, Бог
допомагає. Тут навіть беруть благословення й ті люди, які виїжджають
за кордон на заробітки. Студенти
приїжджають перед екзаменами.
Неймовірно, але навіть коли у вирій
відлітають журавлі, вожак сідає на
головний хрест храму – наче теж
просить благословення.
Віра справді лікує. На цій горі завжди людно. Хтось приходить помолитися, хтось – вилити біду, поговорити. Люди кажуть: «На Аннину гору
ідуть з мішком каміння за плечима, а
повертаються – окриленими».

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»
8) Роль запалення у хронічних
захворюваннях: донедавна у запальних процесах вбачали захисну
функцію. За останнє десятиліття відкрився інший, темний бік запалення.
Його участь у розвитку раку, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера та
низки інших недуг.
9) Метаматеріали — розроблені
протягом останніх десятиліть оптичні
системи, які володіють від’ємним коефіцієнтом заломлення і дозволяють
подолати межі дозволу оптичних лінз,
а також дослідити низку раніше недоступних оптичних ефектів.
Метаматеріали, можливість створення яких підказав російський фізик
Віктор Веселаго в 1968 році, спрямовують світло (чи мікрохвильові випромінювання) таким чином, що воно
може огинати невеликі об’єкти, ніби
роблячи їх невидимими.
10) Антропогенне потепління клімату: за останнє десятиліття
кліматологи отримали переконливі
свідчення того, що на нашій планеті
відбувається глобальне потепління
клімату і що цього разу воно викликане господарською діяльністю людства.
Наслідки цих процесів можуть бути
катастрофічними. Тому боротьба з
ними — це одне з найважливіших
практичних завдань, що стоять як перед політиками, так і перед ученими.
На жаль, прогрес у цьому напрямку
поки що незначний.
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Театр – це не лише красива будівля
або Чому акторське життя – суцільна «галочка»
(Початок на 1 стор.)

Ліричний чи то вступ, чи то
відступ
На чернівецькій сцені подружжя Романових – не перший рік. Марічка стверджує, що в
театр пішла не випадково. Щоправда, мати її
завжди мріяла, щоби донька стала вчителькою
української мови та літератури... Дівчинка
з дитинства багато читала, уявляла себе то
вчителькою фізики, то географії, мріяла стати
режисером чи журналістом...
– Потім якось я зрозуміла, що всіма оцими
персонажами я можу бути в акторському житті,
– посміхається Марічка. – Коли з Києва прийшло
повідомлення, що я вступила до Київського національного університету культури і мистецтв,
мама мені його три дні не віддавала....
За словами ж Андрія, його в театр занесли…
випадково.
– У школі я вчився погано. Прочитавши перший розділ книги «Війна і мир» Льва Толстого,
я погодився з усіма критиками, що це хороша,
геніальна книга – і не читав далі. Які книжки?..
Я ганяв м’яч у дворі! Мій батько колись займався професійно футболом, грав навіть за
молодіжну збірну УССР…
Тож якось мама прийшла радитись з учителем, куди подіти після завершення школи
сина.
– Той сказав: «навіть не думайте – тільки
в театральний», адже в мене були здібності.
В школі я часто декламував вірші – Шевченка,
Пушкіна, Лєрмонтова. До Театру Юного Глядача – це такий маленький театр у віддаленому районі Миколаєва – мене занесли на руках,
так там і залишився, на три роки...
Закінчивши училище мистецтв, Андрій
чотири рази вступав до театрального вузу
Карпенка-Карого. З п’ятої спроби таки вступив – до вузу Поплавського.

– Це інше питання, – продовжує Андрій.
– Театр має бути конкурентноспроможним.
Як стати цікавим чернівчанам, зробити крок
назустріч глядачу, вивчити його…
Ми займаємося попсою, організовуємо
вечірки, тамадуємо на весіллях і днях народження. Я – клоун. Хороший клоун. Отак
підробляю… У нас в театрі всі підробляють
– директор, художній керівник, актори…
Проте наближається 80-річчя – це свято,
для театру – це серйозний вік. Хіба театр –це
лише приміщення, красива будівля? Театр
– це трупа, актори, творчість, вистави… Прикро, що перервалися деякі зв’язки. Багато
гарних акторів протягом дев’яностих років
пішли з театру – до Києва, на інші роботи...
Ідуть актори з театру і зараз. Звільняється
молодь, залишають сцену літні, досвідчені
актори. Плинність кадрів на виробництві – недобрий знак. Чому це відбувається? Ні Андрій,
ні Марічка відповісти не можуть. Багато побутових проблем, творчих...
– Що може запропонувати нині театр
молодому актору, актору старшого покоління?
– Стабільну роботу, – відповідає Марічка.
– Зранку – до вечора, – продовжує Андрій. – У репетиційному залі і на сцені. Оце
театр може запропонувати. Більше нічого.
Ні високої зарплати, ні творчого задоволення… Людина, яка приходить в театр, мусить
зрозуміти – актор тут дуже багато працює…
Вільного часу майже немає. Тільки ночуєш
вдома. Майже весь вільний час доводиться
підробляти, адже на цю зарплату прожити

тольда Брехта, європейська школа, ситуація
відчуження, коли актор не приймає свого
персонажа буквально, він тримає його на
відстані. Є техніка Михайла Чехова, а також
багато інших…
– Але це все техніки 20 століття, – додає
Марічка.
– Так, 20 століття… – погоджується Андрій. – Які ж сучасні техніки в Європі, Америці
– ми їх не знаємо. Ми не можемо їх відтворити
в нашому театрі. Якщо ми приїдемо на якийсь
фестиваль до Європи, нас сприймуть як Коломию, яка бере своїм гуцульським колоритом
– вишиванками, народною музикою. Та існування актора на сцені, тобто його природа
існування – застаріло, це не сучасний театр,
це просто приїхав фольктеатр. Театр повинен
розвиватися, він не може топтатися на місці.
Відсутність школи – це відсутність техніки,
відсутність техніки – це відсутність сучасного
театру. Над цим театр повинен працювати. Чи
працює він насправді – питання... В нас дуже
багато інтуїції, проте немає школи, звідси і
проблеми…
З приїздом перед війною до Чернівців
Василя Василька, кращого учня Леся Курбаса і харківської трупи, усі відзначали дуже
високий рівень школи акторського ансамблю нашого театру. Адже вони приїхали з
професією, навчали місцевих акторів. Прикро, що чомусь у нас не відбулося взаємодії
поколінь, коли школа передається новому
поколінню. Вуз дає початкову техніку, професія ж здобувається в театрі. Звісно, це
не тільки проблема Чернівців... Для школи
потрібно створити базу, ресурс. У Чернівцях і

Чи потрібен нашій державі
театр?
Під час розмови почув від Андрія: «Першоджерело театру – голий актор у темному
просторі». В українському ж театрі актор
«голий» не лише на сцені, але й поза нею.
Звісно, біда ця не лише акторів, а й письменників, музикантів, художників, загалом
людей творчих професій...
– Високе мистецтво повинно дотуватися
державою, – стверджує Андрій Романов. –
Хоча насправді театр дуже взаємопов’язаний
з політикою, економікою. Нинішній державі
він не потрібен, тому і перебуває в такому
жалюгідному стані.
Держава нам як допомагає? Тримає на
ставці. Стоїть галочка – є театр, там працює
стільки-то акторів. Міністерство культури
звітує Кабміну, що в Чернівцях є така установа, знову «галочку» поставили, до бюджету
гроші віддали – і все, більше нікого нічого не
цікавить. Наше життя – суцільна галочка! Що
там коїться, в цих театрах, нікого не цікавить.
З обласного управління в театр ходять, проте не системно, частіше їх побачиш на «Міс
юна буковинка», «Успішна пані» та усіляких
інших конкурсах...
– Можливо, це театр винен, – додає Марічка. – Що їм там цікавіше...

Версії
передплатний індекс:

09584

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

чого потрібен театр, яким він має бути, як має
розвиватися. Зараз запитайте мене, який театр
потрібен глядачу – я не знаю…. Театр змінюється, технології постановки, інші вимоги. Зараз
театр почав конкурувати з кіно, він отримав
чимало технічних можливостей. Однак мистецтво має хвилювати, на сцені має бути живий
актор з емоціями…
– За чим же йдуть гладячі до театру – запитую в Марічки.
– За вірою і надією, – відповідає вона, а
Андрій додає:
– За катарсисом, очищенням, через сміх
чи через сльози. Якщо цього катарсису немає,
значить театр – поганий…
Першоджерело театру – голий актор у темному просторі. В українському
театрі актор «голий» не лише на сцені,
але й поза нею.

У пошуках катарсису
– Які ж вистави в репертуарі нашого театру можуть довести до цього катарсису?
Чи є взагалі такі?
– Це треба питати у глядача, – каже Андрій.
– Я, наприклад, отримую величезне задоволення, граючи Бабу Ягу у казці «Як Настуня ледь
не стала марою». Мені подобається, коли після
вистави встають і дорослі, і малеча, плещуть і
кричать «Браво», дарують квіти. Я бачу щасливі обличчя. Коли після вистави діти питають
один одного: «А це ти бачив? А те?»
Як режисер, із репертуару театру можу
знову переглянути від початку до кінця виставу
«Мандрівні зорі» Воробйова… Там справді є
режисура.
– А я люблю «Солодку Дарусю», – каже
Марічка. – У цій виставі багато швидких перевдягань, перебігань, проте я із задоволенням
граю в ній. Часто в кінці першої дії плачу – мені
прикро, що Цвичок іде від Дарусі. В житті Цвичок жив із Дарусею, усе у них було добре – і це
мене втішає. Я люблю, коли все-таки є надія.
Коли в фіналі Цвичок летить, знову падає за
грунь (вершину гори), але зрозуміло, що він
знову полетить – для мене це і є надія.

Сподівання

неможливо…
...Нам батьки дуже сильно допомагають
у продовольчому плані, якби не вони – ми би
тут з голоду опухли, – зітхає Андрій.
– Краще б працювали! – каже Марічка.

Спадкоємство школи
– Що таке сучасний театр? – розмірковує
Андрій Романов. – Це новітні технології, але
новітні технології всередині самого актора:
як ти подаєш текст, акторські техніки… Є
техніка Станіславського, яка каже, що в запропонованих обставинах актор переживає
зараз за свого персонажа, і за допомогою цих
переживань відтворює образ. Є техніка Бер-

досі немає театрального вузу. Є училище, яке
не готує акторів, воно готує масовиків. У Чернівцях мала бути хоча б студія при театрі…

Втрачене покоління
– У нашому театрі практично немає середнього покоління – акторів від 35 до 50 років,
– каже Марічка. – Їх всього лише двоє – це
Наталя Гунда та Микола Гуменюк. Ця ланка
в нас втрачена, не заповнена. Відчувається
прогалина, інколи бракує розуміння між молодими і старшими акторами, хоча ми дуже добре
ставимося до наших ветеранів.
Наприкінці навчання у вузі я така впевнена
була у театральній справі... Чітко знала, для

– Я сподіваюсь, що цього року ми спробуємо
подарувати глядачу цікаві та незабутні емоції
новими виставами та прем’єрами, – каже Андрій
Романов. – Зараз готуємо прем’єру за творами
Ольги Кобилянської. Інсценізація і режисура
– Людмили Скрипки.
На виставу вже витрачено величезний ресурс... Ми багато думаємо, як ювілейний сезон
зробити справді цікавим. Напевне, з’явиться
українська класика і сучасна європейська драматургія. Особисто я хочу поставити комедію.
Відчуваю, що готовий реалізуватися в ній як
режисер. Мрію про детектив. Мені здається,
що театру не завадить також мати оперету.
Мюзикл ми не потягнемо... Я думаю, що чернівецький глядач пішов би, але на оперету
хорошої якості, яку ми зараз собі дозволити не
можемо, не маємо ресурсу...
І ніби висновок із полілогу: «Театр глядачу
має показати нову людину і новий світ. Тоді він
буде цікавим...» Такими словами і підсумуємо
розмову з подружжям Романових.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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