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Вчора –за, сьогодні – проти
А що чекає наc завтра?

С

мерть приніс
свинячий грип?

Фото Артема ШЕЛЕПКА

5 стор.

Ж

«
ива» і «мертва» вода
не в казці, а в чернівцях

15 стор.

Цілюща сила

шкільного пива

Вчора відбувся мітинг (на фото) на
підтримку обраного більшістю чернівчан
міського голови.
Сьогодні зранку під мерією зібралися
противники Миколи Федорука з громадської
організації «Калинка».

ПоетичніквітивідЗельми
31 березня, 18:00, Театральна площа,
малий зал Центрального палацу культури
(колишній будинок текстильників)
Буковинці Зельмі Меєрбаум-Айзінґер було всього лише 18,
коли вона загинула у гетто. Юна поетеса встигла написати лише
57 віршів, зібраних нею в альбомі «Збір квітів». Дивовижним
чином альбом вдалося врятувати: подруга Зельми вивезла його
в Палестину, а шкільний вчитель Зельми Герш Сеґал видав збірку
поезій своїм коштом. У 70-х роках їх «відкрив» для європейського читача німецький журналіст Юрґен Зерке. В українському
перекладі вірші Зельми з’явилися завдяки чернівецькому літературознавцю, перекладачеві, професору Петрові Рихлу.

Поезії Зельми Меєрбаум-Айзінґер
читатиме німецька акторка Іріс Бербен
Планується, що на наш літературний вечір прибуде Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрґен
Гаймзьот.
Захід організований Українсько-німецьким культурним товариством при Центрі GEDANKENDACH ЧНУ у співпраці з Фондом
Schloss Neuhardenberg та Ґете-Інститутом в Україні.
Вхід вільний
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Чернівчани, запитуйте І контролюйте!

Українські
тінейджери
п’ють
найбільше...

Щопонеділка, як уже відомо
нашим читачам з попереднього
числа газети, у чернівецькій мерії
відбувається година журналіста.
За бажанням останніх туди запрошують тих чи інших керівників
міста. Оскільки часопис працює
на читача і для читача, пропоную
чернівчанам телефонувати до
редакції і ставити питання щодо
життєдіяльності міста, які їх хвилюють або ж ускладнюють їхнє
життя.
Годинне ж спілкування нинішнього понеділка було присвячене
таким проблемам.

Україна, за невтішними даними ВООЗ,
посідає перше місце у світі з уживання
алкоголю серед дітей і молоді. З огляду на
це, Благодійний фонд «Суспільні ресурси
та ініціативи» у партнерстві з Управлінням
освіти Чернівецької міської ради провели
художній конкурс на антиалкогольну
тематику «Юнацтво без пияцтва».
Мета проекту – популяризація серед
дітей та молоді здорового способу життя.
Учасниками конкурсу стали учні 1-11
класів загальноосвітніх шкіл та вихованці
позашкільних закладів. Серед 72 представлених робіт нагородами відзначили
7 переможців. Головний приз у молодшій
віковій категорії отримала Ганна Пилипчук
(міський Клуб юних техніків «Кварц»),
друге і третє місця розділили між собою
Анастасія Червенюк (міський Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді) та Діана Вахненко (Центр дитячої
та юнацької творчості). У старшій віковій
категорії перше місце посів Антон Фочук
(гімназія № 7), друге – Анжеліка Бучинська (міський Палац дітей та юнацтва),
третє – Діана Артемова (ЗОШ № 24) та
Анна Якобець (міський Центр науковотехнічної творчості учнівської молоді).
За підтримки мережі магазинів «Німфа-Цифровий світ» та фірми «Печатний
двір» переможців нагородили дипломами
та цінними призами. Серед них – mp3плеєри, цифрові фотоапарати та головний
приз – нет-бук.

Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»

Туберкульоз є,
щеплення нема
У тому, що вакцинації не проводяться стовідсотково, винні не
батьки. Хоча й останні не у захваті
від необхідності робити щеплення своїм дітям, оскільки бояться
ускладнень від них, а точніше
– смертельних випадків.
Як повідомив Іван ХОРОШЕНЮК, головний лікар міської
дитячої поліклініки, Чернівці
систематично, протягом останніх
3-4-х років недоотримують вакцину БЦЖ, яка так необхідна для
щеплення новонароджених проти
туберкульозу, та вакцину проти
гепатиту В. Нею теж вакцинують
немовлят у пологових будинках.
Як наголосив Іван Іванович, проблема ця – державна. Нині в обласному центрі нещеплено понад
700 немовлят.
На жаль, є питання і з постачанням комплексних полівакцин, які убезпечують малюків
від захворювань на кашлюк,
дифтерит, поліомієліт тощо. Напруга зростає і через недостатню
ревакцинацію дітей шкільного
віку. Річ у тім, що 2009-го року
міністерство охорони здоров’я
взагалі забуло провести тендер на
постачання вакцин. Коментарі, як
то кажуть, зайві.

На Горече зсуву
немає. Майже

Списки пообіцяли
відкрити

У числі №10 «Версій» був опублікований матеріал «Чи сповзе
монастир на Горече?» про те, що
господарська діяльність (зрубування дерев) чоловічого монастиря
на Кемпінгу призвела до зсуву. Як
повідомив Володимир БАБЧУК,
заступник директора департаменту містобудівного комплексу
і земельних відносин, на місце
виїжджала комісія. Їй, зокрема,
показали ордер на знесення 82-х
сухостійних дерев. Крім того, комісія
обійшла всі берегозміцнювальні та
дренажні споруди, що розташувалися на гектарі землі, яку монастир
отримав в оренду до 2051 року.
Щоправда, за словами Володимира
Григоровича, комісія все ж побачили
там невеличкі зсувні процеси. Але
монастир уже має документацію на
укріплення тих місць.

Понад 9 тисяч сімей стоять у
черзі на отримання квартир у Чернівцях, – сказав Василь ГУРАЛЬ,
заступник директора департаменту ЖКГ. – Тоді як протягом року
місто отримує 20-30 квартир, тобто
4% від того, що продається.
Утім, постанова Кабміну «Про доступне житло», яка діяла торік, уже не
чинна. Кабмін повинен прийняти таку
ж і цього року. Зачекаємо...
Журналісти наголосили, що
хотіли би бачити списки людей, які
отримують квартири. А це, за словами Василя Борисовича, не є ні проблемою, ні закритою інформацією.
Погоджуюсь, для нього, себто для
Василя Борисовича, можливо, і так,
але насправді зі списками черговиків за прізвищами, а не за кількістю
ветеранів війни, соціально незахищених сімей тощо познайомитися
більш ніж проблематично. І не тільки
пересічному громадянину, а й навіть
журналісту.

«Явсон» отримає
кошти, коли
«замолить» гріхи
Себто усуне всі недоліки, які
залишила по собі на вулицях міста. На цьому наголосив Ярослав
КУШНІРИК, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства. Адже
саме ця фірма найгірше виконала
роботи до 600-річчя Чернівців.
Асфальт, покладений на вулицях
Миру, Винниченка, Комунальників почав розвалюватися вже
через півроку. Подібна ситуація
й на інших вулицях, виконаних
цією фірмою. Навіть на тих, де вже
плитка й перекладалася, а це вул.
29 Березня і Пумнула.
– Саме тому партачі й не отримають гроші з міського бюджету,
аж доки не усунуть недоліки. А це
– 240 тис. грн, – наголосив Ярослав
Денисович.
До речі, перекласти плитку повинні й на вул. О.Кобилянської.

Аеропорт працює,
а рейсів на Київ
– катма
Чому? – поцікавилися присутні.
«Бо від 27 березня авіакомпанія
відмінила дотаційні рейси, – сказав
Володимир КАЛИНЮК, директор КП «Аеропорт Чернівці».
– Хоча 17 березня був погоджений
регламент вильотів. Але вже 23-го
надійшло офіційне повідомлення
про відмову...
– Наразі інші літаки сідають у
Чернівцях і злітають звідси, тож
смуга придатна для експлуатації,
– наголосив директор летовища.

Бродячі пси
та поламані
контейнери
860 тис. грн виділено міською
владою на відлов і знешкодження

бродячих тварин. З ними ведуть
боротьбу дві бригади. Про це повідомив Василь ВОРОНЮК, директор КП «Спецкомунтранс». Він
також підкреслив, що з довколишніх сіл люди завозять щенят до Чернівців, аби їх не топити вдома...
Завдяки тому, що були підняті тарифи на вивезення сміття,
у квітні-травні, за словами Василя
Івановича, їхнє комунальне підприємство закупить близько ста євроконтейнерів (на колесах) і майже
80 – квадратних, сміття з яких вивозиться малими машинами.

Вони боролися, а він
будував...
А, може, так боролися? Хоча, за
словами Олени ПУШКОВОЇ, начальника відділу охорони культурної спадщини Чернівців, ресторан «Сорбона» ставить під загрозу
проходження центрального корпусу
університету під охорону ЮНЕСКО.
Саме тому міська влада і вимагає
знести «еклектичну добудову», яка
з’явилася нещодавно. Тим паче, що
дозвіл давався лише на будівництво
літнього майданчика.
Олена Дмитрівна наголошувала, що п. Чесанов брутально
ігнорує рішення як громадськоконсультативної ради, так й інспекції будконтролю. Тому всі матеріали
вони і передали до прокуратури.
Як на мене, ситуація складається якось дивно. Бо ще пам’ятаю, як обурювалася попервах
громадськість і назві ресторану, і
самій будові та її розташуванню.
З часом усе притерлося – люди
звикли. Мабуть, на це і розраховувалося. Аж раптом нині, коли
звели нічим не гіршу за основне
приміщення добудову, виникли
проблеми. До речі, саме ті, про які
громадськість говорила з самого
початку. Але тоді її чомусь ніхто
не чув. Чому? Змінилися політичні
акценти?

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Повідомлення прес-служби обласної ради
Затверджено
обласний бюджет та
низку інших програм
На 4-й сесії обласної ради VІ-го
скликання, яка відбулась під головуванням заступника голови обласної
ради Валентина МАНІЛІЧА, депутати
крайового парламенту розглянули
питання про виконання обласного
бюджету за 2010 рік, внесли зміни до
обласного бюджету на 2011 рік та затвердили план роботи Чернівецької
обласної ради на 2011 рік.
На сесії було прийнято Комплексну програму підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Чернівецькій
області на 2011-2015 роки та Регіональну програму формування обласного стабілізаційного фонду зерна та
борошна для хлібопекарської галузі,
затверджено Комплексну програму з
охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів

«Екологія» у Чернівецькій області на
2011-2015 роки, програму реалізації
Державної політики з питань сім’ї,
дітей та молоді Чернівецької області
на 2011-2012 роки.
Сесія крайового парламенту розглянула хід виконання Комплексної
програми «Власний дім» на 20072011 роки за 2010 рік та виконання
Регіональної програми сприяння
залученню інвестицій в економіку
Чернівецької області на 2007-2010
роки.
Були затверджені також розпорядження про укладання контрактів
на новий термін з керівниками обласних комунальних підприємств та
призначення директора комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання
«Юність Буковини».
Народні обранці розв’язали низку питань щодо управління майном
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, під-

тримали депутатські запити щодо
розв’язання нагальних питань забезпечення життєдіяльності територіальних громад сіл, селищ та міст
області. В роботі сесії обласної ради
взяв участь голова обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ.

Найкращі місто і
село – переможці
щорічного обласного
конкурсу

Рішенням 4-ї сесії Чернівецької
обласної ради шостого скликання №
26-4/11 від 29 березня 2011 року,
враховуючи рішення конкурсної
комісії з проведення щорічного обласного конкурсу «Населений пункт
найкращого благоустрою і підтримки
громадського порядку» за 2010 рік,
нагороджено грошовими преміями
такі населені пункти області:
за перше місце, здобуте серед
населених пунктів області першої

конкурсної категорії – м. Чернівці
(60 тис. грн);
за перше місце, здобуте серед
населених пунктів області четвертої
конкурсної категорії – с. СлободаКомарівці Сторожинецького району
(40 тис. грн);
за друге місце, здобуте серед
населених пунктів області другої
конкурсної категорії – м. Кіцмань
(50 тис. грн);
за друге місце, здобуте серед
населених пунктів області другої
конкурсної категорії – м. Сторожинець (50 тис. грн);
за друге місце, здобуте серед
населених пунктів області третьої
конкурсної категорії – смт. Лужани
Кіцманського району (35 тис. грн);
за друге місце, здобуте серед
населених пунктів області четвертої
конкурсної категорії – с.Берегомет
Кіцманського району (30 тис. грн);
за друге місце, здобуте серед
населених пунктів області четвертої

конкурсної категорії – с. Дихтинець
Путильського району (30 тис грн);
за третє місце, здобуте серед
населених пунктів області четвертої
конкурсної категорії – с. Лівинці
Кельменецького району (25 тис.
грн);
за третє місце, здобуте серед
населених пунктів області четвертої
конкурсної категорії – с.Опришени
Глибоцького району.
за третє місце, здобуте серед
населених пунктів області третьої
конкурсної категорії – смт. Путила
(30 тис. грн).
Заохочувальною премією в сумі
5 тис. грн вирішено відзначити с.
Клішківці Хотинського району.
Відповідно до зазначеного
рішення Головному фінансовому
управлінню облдержадміністрації
доручено передбачити видатки в
сумі 380 тис. грн на вищезазначені
заходи при уточненні обласного
бюджету на 2011 рік.
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Алярм! Чадні гази!

Він іде! Невже це кінець?

Уже четверо людей загинули від отруєння чадним газом у
Чернівецькій області від початку року. Статистика насправді
дуже тривожна, адже, наприклад, минулого року загинула
лише одна людина. Гинуть у більшості випадків молоді люди,
студенти або заробітчани, які знімають приватне житло, не
знають правил користування газовими приладами, ігнорують
елементарні правила безпеки.
Більш ніж два тижні пролежало у
квартирі на Турецькій площі тіло дівчини, яка, повернувшися з роботи додому,
включила піч і заснула. Пропрацювавши
кілька годин, кахель печі засипався,
перекрилися газоходи і весь чадний газ
пішов у середину. У розпечену квартиру
не можна було одразу навіть зайти, стояв
страшенний сморід, дим…
У місті Кіцмані від чадного газу загинув 19-річний студент. У Садгорі через
несправні димо-вентиляційні канали
вчаділи 20-річні хлопець із дівчиною.
На будинку нещодавно робили ремонт
фасаду і закрили плівкою вентиляційний
отвір…
За словами Василя ТИМОФЄЄВА керівника ВСТ «Житловик», в сучасних
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Несподіваніпоєднаннячернівецькихбілбордів

квартирах із металопластиковими вікнами і броньованими дверима часто бракує
вентиляції. Якщо ж немає вентиляції
– може виникнути зворотна тяга.
– Котлу для горіння потрібен кисень.
Якщо він працює безперервно, на горіння
може піти весь кисень з кімнати. Тож якщо
притоку повітря через відчинене вікно чи
вентиляцію немає, тоді котел забирає кисень ззовні, а в кімнату викидає продукти
згоряння, – каже Василь Тимофєєв.
Фахівці вкотре наголошують – до
приміщенні з котлом обов’язково має
бути забезпечений притік повітря! Через
вентиляційні отвори, чи навіть через
звичайну привідкриту квартирку. Інакше
може статися трагедія.

«Він іде» – кілька таких анонімних рекламних щитів про намір мера піти у відставку з’явилося у нашому місті цього тижня. Цікаво, що власники білбордів про таку «рекламу» нічого
не знають, і стверджують, що її розмістили нелегально. Та доки міські владники міркують над
тим, як такої антиреклами позбутися, білборди бовваніють, утворюючи досить несподівані
поєднання… Бо в очі впадає такий текст: «Він іде! Невже це кінець?»

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

МатиПетраневкриваласявсювійну,
щоби земля не вкрила сина...
Але 44-го року отримала похоронку. Коли він приїхав додому з
госпіталю, з головою у бинтах, сусіди, злякавшись, казали: «Петро
повернувся з того світу»…

Ціниростуть,авладаїхекономічнообгрунтовує

Зростання цін на електроенергію називають
наближеннямтарифівдоекономічнообґрунтованих
Завтра, 1 квітня, чергове підняття цін на
електроенергію: населення сплачуватиме
на 15% більше. Про це під час селекторної прес-конференції повідомив Ярослав
КОМАНЯК, генеральний директор ПАТ
«Чернівціобленерго». Зокрема, для тих,
хто мешкає в містах, тариф на електроенергію
до 150 кілоВатт складе 28,02 копійки, а понад
150 кВт – 36,48 копійок за 1 кіловат / година
(із ПДВ). Для споживачів, що проживають у
сільській місцевості, тариф на електроенергію до 150 кВт становитиме 25,92 копійки, а
понад 150 кВт – 33,72 копійки за 1 кіловат /
година (із ПДВ).

Для населення, що проживає в будинках,
обладнаних кухонними електроплитами та
електроопалювальними установками, тариф
на електроенергію до 250 кВт складе 21,54
копійки, а вже понад 250 кВт – 28,02 копійки
за 1 кіловат / година (із ПДВ).
Нові тарифи впроваджуються з метою
наближення їх до рівня економічно обґрунтованих, – пояснив Ярослав Команяк, і попросив
буковинців вчасно розрахуватися за спожиту
електричну енергію, адже заборгованість
буде перераховуватися вже за новою вартістю електроенергії.

Вл. інф.

Померла юнка. Від свинячого грипу?

Мати відмолила в смерті сина, а доля подарувала Петру КУЦАКУ довгий вік
Про це розповіла Світлана,
дочка Петра Петровича Куцака,
який 4 квітня відсвяткує свій 91
рік народження. Із 1941-го року
на фронті був санінструктором,
дійшов до Польщі, де його важко
поранило під Віслою.
– Бої були важкі й затяжні…
– згадує Петро Петрович. – Проте найбільше запам’яталася
річка Вісла, де мене поранили…
«Вісла, Вісла, щоб ти скисла,
скільки ти нашого брата потопила…» Петро Куцак визволяв
і наше місто.
Нині у Чернівцях залишилося всього 5 ветеранів, які брали участь у
боях за Чернівці у далекому 1944 році…
У день 67-ої річниці визво-

лення Чернівців від німецькофашистських загарбників, яке
відзначаємо 29 березня, безпосередні учасники тих бойових
подій зустрілися з учнями Чернівецької обласної загальноосвітньої школи-інтернату.
Марія Іванівна Суботіна,
фронтова медсестра, почала
спогади з голодного дитинства 30-х років. Початок війни
застав її в медучилищі, вона
мріяла чимшвидше завершити
навчання і стати військовим
лікарем. Зрештою, отримавши
1944-го року диплом фельдшера, сама розшукала медсанбат, працювала в польовому
госпіталі. Ніколи не зітруться
з її пам’яті сотні, тисячі поранених – безпорадних, безмежно
втомлених, у кривавих пов’язках… Хто бодай раз побував у

польовому госпіталі – ніколи не
забуде отих кучугур ампутованих рук і ніг...
– Дуже шкода, що з шести
ветеранів, які визволяли Чернівці, – саме сьогодні одного
ховали, – Івана Митрофановича Джогу, – каже Тетяна
ЗАВОЛІЧНА, яка допомагала
організовувати цю зустріч.
– Минулого року на основі спогадів ветеранів та архівних
документів вдалося зняти документальний фільм про визволителів Чернівців. Щоб якомога більше молодих чернівчан
дізнавалися про ті буремні події
та їх учасників. Проте, завдяки
таким зустрічам, школярі поки
ще мають можливість поспілкуватися з живими людьми, а не з
відеозаписами…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

15-річна Оксана допомагала поратися на
городі мамі та бабусі. Коли стомилася – пішла
до дому, зачинила двері на ключ і… померла.
Чутки про те, що дівчину «забрав» свинячий
грип донеслися із Рідківців Новоселицького
району до Чернівців.
Невже недуга, яка посіяла паніку ще
минулої зими, почала забирати дітей?
– Це велика трагедія як для сім’ї так і для
всього села. Адже смерть – це завжди трагедія. Та коли помирає людина, яка тільки-но
почала жити – це ще більша трагедія, – каже
Василь КОРНЕЦЬКИЙ, сільський голова
Рідківців. – Дівчинка народилася на Закар-

патті, тато помер. Її виховувала бабуся, а мати
з вітчимом жили поруч, по сусідству. Дівчинка
жодного разу не скаржилася на погане самопочуття чи підвищення температури, не
кашляла. Тому, мабуть, ніхто й не помітив, що
вона хвора, – каже Василь Іванович.
Уже відомо, що дитина померла від пневмонії. Але, за словами Віктора БАЧИНСЬКОГО, начальника бюро Чернівецької
обласної судмедекспертизи, аналізи
направлені до вірусологічної лабораторії.
Результати того, який саме вірус спричинив
пневмонію, протягом місяця стануть відомі.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Самовільно встановлений ліфт убив дитину
Трагедія сталася у недобудованому
приватному будинку на вул. Герцаївській
у Чернівцях минулої суботи. У технічному
ліфті без жодного засобу безпеки загинув 9-річний хлопчик. Його затиснуло
на очах у батька під час підйому з підвального приміщення на перший поверх
будівлі.
Розлучений батько взяв у матері одного
з двійні на вихідні, щоби провести із сином
час… Але вийшов із ним на роботу. Коли на
місце трагедії приїхала «швидка», хлопчик

уже був мертвий.
За словами Павла ВАНЗУРЯКА, прокурора Першотравневого району м.
Чернівці, одразу ж після жахливої події
затримали власника будинку – приватного
підприємця, який облаштував у недобудові
склад, де фасували цитрусові. Злощасний
ліфт був встановлений без жодних документів та засобів безпеки. Власнику будинку
загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
Або штраф…

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Позбавлення ілюзій
98-й: Зооісторія
Рятівний хабар

У минулому числі пропонував заборонити вивчення політичної історії в
школах, оскільки це – історія вбивств,
зрад, підступності і кровопивства,
яка негативно впливає на дітей. На
емоціях навіть порівняв політичну
історію з порнографією. Але трохи
охолонув і зрозумів – був не правий.
Термін, що якнайкраще відображає
суть того, що відбувається у суспільстві, не порнографія, а зооісторія.
Це слово винесено у заголовок. Хтось
наївно не вірить, що закони зграї цілком справедливі для буковинського
суспільства?

стає достатньо розповсюдженим. У
Чернівцях навіть почали проводитися спеціальні рейди на ринках, щоб
відловлювати безпритульних. Вони,
як бродячі тварини, прибивалися до
ринків. А дехто навіть до ресторанів,
де за безцінь допомагали офіціантам і
підгодовувалися самі. Мені запам’яталася з тих часів група дітей-жебраків
нелюдської витривалості. У пронизливі зимові дні вони знімали сорочки і
навіть майки, сиділи напівголі у карто-

На щастя, не всі були слабкими.
Хтось, навпаки, готував для своїх дітей
прекрасне майбутнє. 1998 рік стає рекордним у Чернівцях за чисельністю...
золотих медалістів. Із шести тисяч
випускників чернівецьких шкіл
Майже тисяча отримує золоту
медаль. В умовах, коли вчителі по
кілька місяців не отримують зарплатні,
– непересічний результат. Але цілком
закономірний. На жаль, він пов’язаний
не з наполегливістю, а з бідністю вчителів. Іншого пояснення зростанню
геніальності буковинських дітей не
знайти. Золота медаль – перепустка
до безкоштовного навчання у ВНЗ.
І це хоч якось годувало працівників
шкільної освіти.
До речі, без батьківських хабарів
буковинська освіта у 90-х просто
розвалилася би. Держава утримувати її була не в силах. Наша країна,
за великим рахунком, досі існує не

Право канібалів
У 1998 році найбільш популярними газетними історіями на Буковині є
розповіді про пенсіонерів, які залишилися без квартир. Винними були
різні люди: опікуни, ріелтери, родичі.
Але результат був на диво тотожний.
Людське суспільство, як тільки трохи
біднішає, спокійно починає обкрадати
своїх найслабших членів. Так само, як
це робиться в шакалячих зграях, де
бадьорий та енергійний звір завжди
націлюється відірвати ласий шмат у
свого більш кволого та нездорового
собрата. У газетній підшивці того року
лише за місяць я знайшов одразу три
історії щодо пенсіонерів. Про опікуна
та про родича, які ділили майно живого пенсіонера. Одна ж з історій вражає
особливо. Там квартири, щоправда,
не забирали. Йшлося про ветерана
війни, який пролежав дома на вул.
Ковальчука два роки мертвий. І хтось
отримував за чоловіка пенсію, пайки
на 9 Травня, благодійні подарунки!
Усі два роки. Комусь цей чоловік приніс користь навіть після смерті. Комунальні служби стійко чекали два роки
виплат заборгованостей. Щоправда,
бувало і пенсіонери викидали коники
і пошивали в дурні опікунів. Історія
про старого, який підписав договір
з опікуном, а потім одружився на
молодій жінці і вирішив залишити
спадок не опікуну, а новій дружині,
вабить психологічними тонкощами
і нюансами. Одним словом, що вже
через сім років після падіння радянської влади гасло «ніхто не забутий,
ніщо не забуто» сприймався нашими
співгромадянами дуже своєрідно.
Мені здається, що в цьому присутнє
щось від канібалізму. Тільки замість
самого тіла, як це зробили б дикуни,
«з’їдали» власність старої людини.
Яка, безперечно, смачніша жилавого
пенсіонерського тіла.
Бомжами стають не тільки старі,
але й діти. 97-го року у Чернівцях
відкривають новий притулок для
бездомних дітей. Є потреба. Явище

жовтій пресі. Народжується «гламур»,
який виставляє людині нові цілі. Він
закликає бути багатшим, активнішим,
купувати дорогі речі, але, крім того,
відчувати жорсткий комплекс неповноцінності, якщо в тобі цього немає,
мучитися за відсутності пресловутих
90-60-90, взуття з бутіка, «Ролексу»
на руці.
«Гламур дуже важливий, тому
що він має приховати від людини, що
дива і щастя в житті не буде, – написав
якось геній Віктор Пєлєвін, – в його
основі заміна щастя вічним переодяганням із більш дешевих в більш
дорогі речі, зміна дешевого авта на
дорогий, врешті, пересадка шкіри
більш гладкої із задниці на обличчя,
що покрилося зморшками. Це просто
переодягання. Гламур, крім того, це
секс, виражений через гроші».
Можна говорити про те, що 9798 роки – становлення гламуру в
Україні. На Буковині зокрема. Тодішні імена піонерів попси і гламуру
не сходять зі шпальт: Каріна Плай,
Самая-Т, Юрко Юрченко... А нині
вони нікому не цікаві. Їх замінили
інші, яких також замінять. Головне
для суспільства – щоби було кому
уособлювати щастя, секс, безпроблемність, легкість, успіх. Морква
перед носом задля безкінечного
бігу до ілюзорного щастя. Ось що
конче необхідне людині та ішаку.
Інакше вони можуть сконати від
нудьги і безпросвітності. Навіть тут
проглядаються зоологічні паралелі.
Хоча, звісно, в гламурі є і щось симпатичне, грайливе і святкове. Якщо
не сприймати парад амбіцій надто
серйозно.

Ображений кат

Пам’ятник, як не хабару, так корупціонеру,
таки спробували поставити в Чернівцях.
Художник Федірко біля свого творіння
нних коробках, випрошуючи милостиню. Видовище було моторошне.
Першим цей фокус придумав якийсь
хлопчак «йог» на Калинівському.
Потім я бачив, як він навчав цьому
своїх друзів. «Головне – рішучість»,
– наставляв друзів. Цей же хлопець
пізніше виставляв їх на «точку». Тобто, винахідник навіть зробив кар’єру і
став «бригадиром».
Держава, треба віддати належне, своєрідно сприйняла і свободу
від комуністичного гасла «Все краще
– дітям». На допомогу батькам тоді
виплачувала лише 6-9 гривень на
місяць. Абсолютно жалюгідну суму,
заради якої треба було зібрати таку
купу довідок. Так що громадяни, як
правило, дарували цю субсидію державі. Таке становище було і в дитячій
медицині. Наприклад, у статистиці
управління охорони здоров’я зазначено: на денне утримання дитини в
реанімації дитячої лікарні 1998 року
державою виділялося 55 копійок.
І йдеться не про окремі випадки,
а про загальну логіку суспільства.
Мені здається, це ефектна крапка у
доведенні, що ми жили і живемо за
Дарвіном. На зміну ідеології комуністичної прийшла нова зооіделогія.
55 копійок на добу для вмираючої
дитини – її ознака.

завдяки патріотизму політиків, а завдяки хабарам! Без них по світах розійшлися б і лікарі, і вчителі, і посадовці
(нижча ланка досі отримує в ОДА по
1200 гривень). Пам’ятник хабару, безперечно, мав би стояти на Центральній
площі. Шевченка читали далеко не всі,
а хабар, як свідчать опитування, давав
кожен повнолітній громадянин України. Він робить неможливе можливим.
Зокрема, життя в цій країні.

Гламур замість
комунізму
Персонажами справжньої нової
ідеології, гламурними дівами стають буковинки Ані Куєк-Лорак і Катя
Ящук-Бужинська. Про перипетії стосунків дівчинки Каті і дівчинки Ані (Кароліни) буковинські газети друкують у
1998 році шпальти. Піпл в захопленні.
Це вам не ленінський університет
мільйонів. З’ясовується, що людина
не може жити без мрії. І якщо вмерла
мрія про комунізм, то її варто замінити
мрією про те, як класно бути сексуальним, багатим, крутим, таким, як
зірка сцени. Таким чином Катя й Ані
стають героями нового часу, кимсь
на зразок ударників капіталістичної
праці, чиї портрети замість того, щоб
вішати на дошку пошани, друкують у

Не варто розчаровуватися в
людях. Навіть, якщо для цього є
підстави. Яскравий приклад цьому
– кат-аматор Онопрієнко, який убив
в Україні кілька десятків людей.
У «МБ» 98 року друкують кілька
інтерв’ю із серійним вбивцею. Мою
увагу привернула така цитата з
Онопрієнка:
«Я ставив експеримент. Йшов
центром села Братковичі. Бачу
п’яненького чоловіка, несе у сітці
часник. Підійшов і вистрелив йому
у спину, і почав чекати, може хтось
з’явиться. Відтягнув чоловіка до
будинку, бачу, сидить на ганку
інший чоловік, сидить і курить. Його
навіть не зацікавило, хто стріляв,
чому стріляв. Люди сьогодні із черствими душами. Кожен дбає тільки
про себе. Настав час дебілізму. Це
говорить про те, що сусіду наплювати нині, чи вбили тебе, чи ні.
У місті Буську, коли я вбивав,
люди так кричали, що було чути в
сусідніх селах. Але ніхто не прийшов
на допомогу. Всі позачинялися в
будинках і сиділи, як миші. Кожен
думав, моя хата скраю».
Ця приголомшлива відвертість
вбивці, на мій погляд, дозволяє зрозуміти, що думають посадовці, так
звана влада, «еліта», коли бачать,
як терплять вчителі, лікарі, вихователі своє злиденне життя. Вони
відчувають не провину, не докори
сумління, а ... презирство. Цікаво,
що сам Онопрієнко обґрунтовує своє
право на вбивство тим, що люди все
одно – сволота. І доводить це, на
прикладі свого життя в дитячому
притулку. Коли над ним, малим,
постійно знущалися і ніхто не засту-

пався. Мені здається, цікаво дізнатися, що повертається сторицею не
тільки жорстокість, але й байдужість
до жорстокості. Онопрієнко був
щиро ображений на людей, хоча
сам є чи не найгіршим з них (цього
він волів не помічати). Тож не варто
розчаровуватися в людях, адже,
коли так – йдете одним шляхом з
Онопрієнком.

Закохані «есдеки»
Чи не найвідоміша партія на
Буковині має дивну абревіатуру
СДПУ(о). Звучно, майже, як ВКП(б).
Всюди, навіть на у церквах висіли
їхні реклами з червоним тюльпаном.
Серед засновників української соціал-демократії – буковинці Олександр
Зінченко та Ігор Плужников. Партійним будівництвом на Буковині «есдеки» займаються з таким натхненням,
що мимоволі з’являються чутки, що
це і буде нова керівна і спрямовуюча
сила, щось на кшталт старої КПРС.
Тим більше, в рядах борців за ідеї Івана Франка та Михайла Драгоманова
можна було побачити старих партійних бонз – Леоніда Кравчука, Євгена
Марчука, Віктора Медведчука. Доля
останнього мене завжди інтригувала.
Сам факт того, що молодий адвокат
Медведчук був учасником процесу
над Василем Стусом, мені завжди
здавався моторошним символом.
Стус мріяв про вільну Україну і віддав за це життя, а чи не головною
особою в цій омріяній країні став
Віктор Медведчук, людина системи.
Дивовижна і страшна іронія життя.
Але не про те. «Есдеки» чи не перші,
хто зрозумів, що нема в Україні нікого
перспективнішого за пенсіонера.
Адже у пенсіонера можна відібрати
квартиру, але неможливо відібрати
виборчий бюлетень. Есдеки слали
їм листівки і пайки, немов закохані,
запрошували на збори і прагнули
зустрічей. Коли я розбирав папери
своєї покійної близької родички, то
побачив партійний членський квиток СДПУ(о). Знаю точно, що серед
усіх політиків вона надавала перевагу товаришу Леніну, якого за віком
могла й побачити. Членський квиток

«есдеків» вона отримала, коли їй
було далеко за 80. Очевидно, якомусь місцевому партійному вожаку
конче треба було прозвітувати перед
керівництвом. Мета ж моєї родички
була теж прагматичною. Виміняти це
членство на кілька пайків. Я стояв в її
порожньому домі з посвідченням, на
якому розквітала все та ж мальована
весела квітка, і не знав, чи плакати
мені, чи сміятися з одвічної людської
комедії.

Ведучий рубрики –
Сергій ВОРОНЦОВ
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Чернівчанинперетворюєводопровіднуводуна«живу»і«мертву»
Така вода лікує усі, навіть невиліковні, хвороби!
Мабуть, прізвище Шевченко не дається випадковим
людям. Письменник Тарас Шевченко, футболіст
Андрій Шевченко, керівник музею єврейської культури
у Чернівцях Наталія Шевченко, чернівецький поет
Григорій Шевченко... Їх багато, і всі вони талановиті.
Вкотре переконалася у силі та геніальності
цього прізвища, коли познайомилася з 85-річним
Олександром ШЕВЧЕНКОМ. Колишній військовий
інженер у себе вдома виготовив прилад для добування
«мертвої» та «живої» води. Більше того: кислотнолужний баланс останньої зробив ідентичним до
людської крові.
Зустрівши одного разу на сходах
сусіда, який ніс кілька пляшок привозної води, Олександр Мефодійович щиро розсміявся і запропонував
чоловікові перевірити цю воду своїм
електронним пристроєм. Уже через
15 хвилин із двох літрів води вони
отримали добру жменю осаду. А ми, не
задумуючись, п’ємо її щодня.
– Самі себе отруюємо, – каже
Олександр Шевченко. – Бо у воді,
яку звикли вживати, – солі важких
металів, ртуті, свинцю, молібдена,
нікеля... Вчені підрахували, що за рік
ми випиваємо 7,8 кілограмів такого
осаду. Звідки ж узятися здоров’ю? А
після обробки моїм приладом, осад
перетворюється у нерозчинний і осідає на дно. Таким чином, я одержую
абсолютно чисту воду, збагачену
сотнею вітамінів.

Вода, очищена на...
92%!
Просто на наших очах Олександр
Шевченко звичайну водопровідну

У цьому осаді з 5 літрів
води з-під крану міститься
вся таблиця Мендєлєєва

воду перетворив на «живу» і «мертву». Для цього у нього є власноруч
виготовлений електричний пристрій.
У його основі – два стрижні: один із
нержавіючої сталі, а інший – кремнієво-графітний. Між ними – діодно-напівпровідниковий місток, який під дією
струму перетворює змінну напругу
на постійну. Заслуга чернівецького
винахідника в тому, що площу пластин, відстань між ними та напругу він
«підігнав» під ph 7,3 – саме таким є
кислотно-лужний баланс людської
крові.
– У пластикову посудину набираю
воду, не доливаючи до країв приблизно 15 сантиметрів. Туди ж ставлю мішечок з бавовняно-паперової
тканини (виготовив його зі звичайного пожежного рукава). Кремнієвий
стрижень опускаю в мішечок, а нержавійку – в посудину, – коментує свої
дії винахідник. – На 15 хвилин вмикаю
свій прилад у розетку. За цей час вода
встигає нагрітися до 45 градусів.
Більше – не варто, бо при 60 градусах
у воді гинуть усі вітаміни. А їх, до речі,
понад сотня!
Кремнієво-графітний електрод
– позитивно заряджений, тому у воду,
що є в мішечку, виділяється кисень і
вона, відповідно, стає кислою на смак.
У пластиковій посудині, куди вміщено
електрод із нержавіючої сталі, виділяється водень. Тому там утворюється
лужна вода, яка зовсім не має смаку.
– Коли вимикаю пристрій, воду з
пожежного рукава переливаю у чашку
– це мертва вода. Вона має темно-сіре
забарвлення через розчинений у
ній кремній та вуглець. І та, і друга
вода корисна для нашого організму,
– продовжує розповідь Олександр
Мефодійович. – «Живу» воду, що
утворилася у пластиковій посудині,

розмішую пластмасовою пластиною.
Після цього на поверхні з’являються
бульбашки пральних порошків – тих,
які з каналізації потрапляють до наших кранів. Із поверхні води забираю
їх спеціальною сіточкою. Коли «жива»
вода охолоне, на дно випадає осад у
вигляді кульок – це і є той непотріб,
який забруднює наш організм.
Вживати «мертву» і «живу» воду,
яку перед цим набрали з крану, не
страшно. Електричний струм під час
нагрівання вбив у ній всі хвороботворні бактерії. Тож вода, одержана
таким чином, вважається очищеною
на 92%!

Лікує понад 160
хвороб
Щодня Олександр Шевченко п’є
живу воду. На здоров’я не скаржиться,
навпаки, незважаючи на поважний
вік, вражає енергійністю й активністю
та надзвичайно чудовою пам’яттю.
Каже, це «жива» вода дає сили. До
того ж, в організмі не накопичується
той бруд, який і викликає безліч невиліковних хвороб.
«Мертва» ж вода – чудовий антисептик. За кордоном саме цією водою
лікують понад 160 різноманітних
хвороб, у тому числі – рак.
– Цілющу силу «мертвої» води
перевірив на собі, – каже Олександр
Мефодійович. – Якось не втримав
кастрюлю з окропом – вилив собі на
ногу. Аж заціпенів від болю! Добре, що
під рукою завжди є пляшечка з «мертвою» водою – нею обробив місце опіку. За лічені секунди біль минув, наче
й зовсім не було. Залишилося лише
почервоніння. А зранку наступного
дня обпечений шар шкіри зліз, наче
тонкий папір. І жодних ознак опіку не
залишилося.
Лікує мертва вода й отруєння.
Єдине, що варто пам’ятати: після
мертвої води обов’язково треба випити удвічі більше живої!
– Під час епідемії грипу моя донька
забила тривогу: що робити, аби не захворіти? Тоді я зробив для неї пристрій
для отримання «мертвої» та «живої»
води. Щодня працівники її відділу полоскали ніс та горло «мертвою» водою
та пили «живу». Результат перевершив усі сподівання: ніхто не захворів!
– розповідає чоловік. – А коли запропонував такий метод профілактики
нашим чиновникам «від здоров’я»,
наштовхнувся на байдужість і навіть

Олександр ШЕВЧЕНКО за 15 хвилин за
допомогою цього пристрою перетворює
водопровідну воду на «живу» і «мертву»
грубість. Звісно, зручніше під час
епідемій заробляти гроші на продажі
ліків. Кому потрібна вода?...

Морква сходить за...
5 діб!
Має Олександр Шевченко і свій
секрет вирощування городини. Більше того: вже одинадцятий сезон він
не копає і не сапає на дачі. А врожай
отримує удвічі-тричі більший, ніж у
сусідів.
– Будь-яке насіння, перед висадкою, на 15 хвилин замочую в «мертвій» воді, щоби продезінфікувати.
Після цього перекладаю в «живу»
воду – вона дає ріст. Тільки-но насіння починає проростати, пересаджую його у землю, – ділиться своїм
секретом винахідник. – Зазвичай,
аби зійшла морква, потрібно близько
місяця. А в мене на дачі вона сходить
за п’ять діб!

«Жива» і «мертва»
вода ворогують
У ванній кімнаті Олександр Шевченко створив міні-лабораторію. Саме
тут щодня він очищає воду, створюючи
з неї «живу» і «мертву».
– «Живу» воду у звичайній пластиковій пляшці можна зберігати до
двох років – ані колір, ані запах її не
зміняться. Та лікувальні властивості
вона зберігає лише протягом перших
двох діб. Далі перетворюється на

звичайну очищену воду, – додає чоловік. – А ось «мертва» вода зберігає
свої якості півроку. Проте тут є цікава
особливість: пляшки з «мертвою» та
«живою» водою не можна ставити поряд, бо вони якимось дивним чином
впливають одна на одну. Як саме
– вченим іще невідомо. Ймовірно, відбувається якийсь енергетичний обмін,
і якість води змінюється. Недаремно
вода – найзагадковіший мінерал нашої планети.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»
Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
Від редакції: В Олександра
Мефодійовича Шевченка десятки, якщо не сотні відкриттів та
раціоналізаторських пропозицій.
Достатньо лише сказати, що за
радянських часів він отримав за
свої винаходи понад 80 тисяч
рублів. «І це тоді, коли «жигулі»
коштували 5 тисяч», – сміється
чоловік, для якого гроші ніколи
не були самоціллю. Чи не тому
він спокійнісінько пережив їхню
«пропажу» на ощадній книжці.
Але й досі не може заспокоїтися
через втрату Україною свого наукового потенціалу.
Оскільки у «шуфляді» Мефодійовича ще чимало корисних речей,
які можуть стати в пригоді не тільки
пересічному громадянину, газета
розповідатиме про них. Можливо,
це зацікавить когось із бізнесменіввиробничників.

«Союз Українок» відновлює традиції та допомагає дітям
20-річний ювілей цими днями відзначила громадська організація «Союз
Українок». Нині в ній зареєстровано
400 жінок віком від 20 до 85 років. А
скільки охочих брали участь в діяльності «Союзу Українок» від початку
– вже й не порахувати!
За два десятиліття «союзянки» провели багато українських народних свят
та заходів, відновили багато звичаїв
предків, адже завдання у них не просте
– привити людям дух патріотизму до
рідної землі...
Ганна ГЛІБКА, голова ЧерніГанна ГЛІБКА та Олександра
вецького
відділу Союзу Українок:
ПОПЕЛЮК, почесна голова «СУ»

– «Союзянки», розкидані по всьому
світу, але об’єднані у всесвітній «Союз
Українок». Чернівецький осередок
кілька років співпрацює із «Союзом
Українок» Америки. Вони працюють за
спеціальною програмою – виділяють
кошти у вигляді стипендій для буковинських дітей-сиріт та напівсиріт. Але
таку стипендію отримують талановиті
діти, яким не байдужа доля України
і які зберігають українські традиції.
Колись однією з умов отримання такої
стипендії було листування дітей з емігрантами українською мовою. Торік
одноразові щорічні допомоги отримали

15 студентів та учнів (по 200$ – учні,
300$ – студенти).
– Цього року плануємо відкрити
«Школу шляхетних українок», – продовжує розповідь пані Ганна. – Програма
вже складена, викладацький склад
підібраний. Перші заняття відбудуться
3 квітня. Цей проект уже стартував
у кількох регіонах України. Дівчатка
отримуватимуть найрізноманітніші
знання з краєзнавства, економіки, екології, етикету, культури, косметології,
основи кулінарії, інтер’єру тощо.

Любов КАФАНОВА, «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 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,15.30,16.05,16.55,17.45,19.25,22.50 Погода.
09.45,18.15 Друга смуга.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.00 Людина року.
14.45 Армiя.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Ближче до народу. С. Кiвалов.
16.10 Фольк-music.
17.00 Т/с ”Атлантида”, 31 с.
17.50 Вiкно до Америки.
18.45,21.30 Дiловий свiт.
19.00 Про головне.
19.40 Сiльрада.
19.55 Слово регiонам.
20.05 В гостях у Д. Гордона.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф ”Попелюшка”.
04.15 Д/ф ”Пiд шквалом хвиль”.
05.05 Т/с ”Зона”, 47 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.50,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.25 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Х/ф ”Заради волi”.
11.50 ”Велике перевтiлення”.
12.30 ”Анатомiя слави”.
13.15 Мелодрама ”Переможний
вiтер, ясний день”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
17.35,01.20 Комедiя ”Коханий за
наймом”.
20.10 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.00 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.25 ”Велика рiзниця”.
23.50 Х/ф ”У готичному стилi”.
(3).

4 квітня

03.55 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.00,14.35 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Капiтан Гордєєв”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Детективи”.
16.35 ”Чекай на мене”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 595 с.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с ”Вчора закiнчилася
вiйна”
21.25 Т/с ”Завжди говори ”завжди” 7”
23.20 ”2 кiнських сили”.
23.55 Д/ф ”Генрiх Гiммлер. Гонитва за примарою”.
00.50 Х/ф ”Сторожова башта”.
(2).
02.30,03.50 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.20 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.35,02.00,03.30 Погода.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.55
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,13.00 Т/с ”Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.25 Х/ф ”Швидкi змiни”.
16.20 Х/ф ”Перевiзник 3”.
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 Покер пiсля пiвночi.
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”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.

17.25,04.40 ”Територiя закону”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Народний контроль”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Рестораннi новини”.
03.30 ”Автопiлот новини”.
ТВА
07.00, 08.15, 09.55, 17.25, 21.05,
00.00 «Погода»
07.15 «Ранок надії»
07.45, 16.40 «Про казки»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.15, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.40 «Познайомимось?»
12.00 «Нова гостьова»
12.05, 19.30, 21.15, 00.05 «Панно
Кохання»
14.30 «Фешинка»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
15.45, 02.30 «Диваки»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.30, 03.45 «Теми дня»
21.00, 04.15 «Я маю право»
21.10 «Щоби таємне стало відомим…»
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 Х/ф ”Мiнливостi долi”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Втратити
спокiй”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
22.10 Х/ф ”Цар скорпiонiв”. (2).
00.00 Т/с ”Тюдори 2”, 5 с. (3).
01.10 Х/ф ”Чаклунство”. (3).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (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, 08.30 «У фокусі»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.20,
21.40, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
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 кінемато-

Афіша

графа»
15.05 «Біографії. Н. Кідман»
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 «Кікбоксер-4. Агресор» (2)
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 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Святині Буковини»
12.00, 22.00 Т/с
13.20 «Акценти»
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Палітра»
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”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”.
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
05.30 Х/ф ”Золота баба”.
06.45 Х/ф ”Ризик”.
08.25 ”Правда життя”. Особливi.
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”.

14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
16.00 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
16.50 Т/с ”Зла наука”.
22.00 ”Солдати й офiцери”.
23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Слiдами пращурiв”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”. (2).
02.10 ”Нiчне життя”.

СТБ
06.20,01.40 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.50 ”Танцi iз зiрками”.
12.10 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Танцюють всi! 2”.
21.30 ”ВусоЛапоХвiст”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Законний шлюб”.

Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30,10.30,16.00,00.00 Top
Gear.
07.30,12.30 Ударна хвиля.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.10,14.30 Гаджет шоу.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
11.30,17.00 Iсторiя зброї.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00 Таємницi розвiдки.
23.00 Намеднi.
01.00,02.00 Елiта спецназу.
03.00 Основний iнстинкт.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

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 ”Вгадай, хто?”
11.35 Т/с ”Курсанти”.
14.05 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с ”АйКарлi”.
16.00 Т/с ”Друзi”.
16.55 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
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 ”Невiрна”.
03.50 Зона ночi. Культура.
03.55 Легендарне парi.
04.10 Врятований любов`ю.
04.20 Та, яка поряд.
04.30,05.00 Зона ночi.
04.35 Магдебурзькi хронiки.
04.50 Першi кроки кримiналiстики.
К1
07.00 ”Каламбур”.
07.30 ”Пройдисвiт”.
08.00 ”Спецiя”.
08.30 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.20,17.50 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”КВН”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.

КІНОПАЛАЦ «Чернівці»
«Глобальне вторгнення. Битва
Лос-Анджелес»: 15.10, 21.15.
«Прибулець Павло»: 11.35, 17.25,
19.20. «Ранго»: 09.50, 13.20.
ПАЛАЦ КІНО
ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Мандри Гулівера»-3D:
12.00, 13.40, 15.20. «Заборонений
прийом»: 17.00, 19.00, 21.00.
Малий зал. «Червона Шапочка»:
12.00, 21.10. «Службовий роман.
Наш час»: 14.00, 15.50, 17.40, 19.30.

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
2 квітня, 18.30: «Дивна місіс Севідж».
3 квітня, 12.00: «День народження кота Леопольда», 18.30:
«Рятуйте, мене женять!».
6 квітня, 18.30: «Туга за майбутнім».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
3 квітня, 12.00: «Колобок».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка прикрас із бісеру Галини
Бурсук (7 квітня – відкриття).
«Гроно». Персональна виставка Володимира Денисова.
«Без слів…». Звітна виставка народного аматорського
фотоклубу «Позитив».
Фотовиставка «Венеція. Вічне місто».
У СІ

Е Ф ІРНІ

К А Н А ЛИ

Режисер: Карлос Салдана
Прем’єра в Україні 7 квітня
Гарний та дуже «недалекий» папуга, який
народився у неволі в невеликому містечку штату
Мінесота, вирушив на батьківщину предків, у
Ріо-де-Жанейро. Саме тут і розпочинаються його
пригоди…
ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї
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12.40 Т/с ”Тавро”.
14.20,19.20 Т/с ”Боєць 2. Народження легенди”.
15.15 Х/ф ”Битва за Москву”.
16.45 Х/ф ”Трембiта”.
18.30,04.45 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.30,03.30,05.15
”Свiдок”.
01.00 Х/ф ”Огр”. (2).
02.30 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
03.50 ”Правда життя”.
05.25 ”Полiттерор”.

«Ріо» 3D

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
4 та 6 квітня, 18.30: концерт академічного
симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії (соліст – аспірант Віденської музичної академії Дмитро Клименко).
ОРГАННИЙ ЗАЛ
6 квітня, 16.00: Концерт соліста Чернівецької обласної філармонії Юрія Подольчука (тенор). У програмі – твори
італійських та українських композиторів.

теле Версії

О Б Л А СТІ

Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Форвардери.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти:
Бойовi машини.
07.45 Потрiбна збiрка: Алюмiнiєвi
пляшки/Акустичнi гитари/
Запальнички/Каштановi цукерочки.
08.10 Як це працює, ч. 1.
08.40 Руйнiвники легенд: Машина
для землетрусiв.
09.35,01.40,05.00 Головоломи,
ч. 9.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Техас.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Dryvit.
13.15 13.40 Махiнатори: Volkswagen тип 25
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Кока-кола i ”Ментос”.
15.30 Брудна робiтка: Верблюдовод.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Великий шторм.
17.20 Зухвалi проекти: Американськi гори.
18.15,22.50,04.05 Потрiбна збiрка:
Печиво з передбаченнями/
Велосипеднi рами/Робочi
черевики/Блешнi.
18.45,23.20,04.35 Як це працює
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл NY Giants.
20.05,00.40 На гачку: Одноколiрна
пеламiда.
21.00 Екстремальна риболовля
21.55 Як не стати здобиччю
акул.
03.40 Блискавичнi катастрофи
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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 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Книга.ua.
09.45,11.05,12.20,12.45,13.10,21.35,22.50 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.
12.25 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.20 Свiтло.
13.50 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 42 с.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 32 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 3 с.
19.00 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал. ”Сокiл” (Київ) - ”Донбас”
(Донецьк).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.10 Слово регiонам. Дайджест.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
1 с.
04.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 3 с.
05.05 Т/с ”Зона”, 48 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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.15
”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати
намагається зрозумiти, хто
погрожує родинi”.
12.45 ”Розкiшне життя”.
13.35,05.35 ”Сеанс Кашпiров-

теле Версії
ського”.
14.30 ”Сусiдськi вiйни”.
15.25 Х/ф ”Сурикати”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Батько хоче
побачитися з дочкою через
16 рокiв”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 ”Про любов”.
23.40 Мелодрама ”Переможний
вiтер, ясний день”.
04.05 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Якщо нам доля”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровенькi 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 ”Вчора закiнчилася вiйна”
21.25 Т/с ”Завжди говори ”завжди” 7”.
23.20 Д/ф ”Моя країна”.
00.00 Д/ф ”Катинь”.
00.55 Х/ф ”Кома”. (2).
02.35 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.40,03.55 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.30 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.20,06.35,02.00,03.20 Погода.
05.25,02.55 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.55
Спорт.
07.30,13.00 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф ”В облозi”. (2).
02.05 Покер пiсля пiвночi.
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”.

понеділок
вівторок

5 квітня

09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Не перший погляд”.
16.20 ”Мотор-ТБ”.
17.25,04.40 ”Народний контроль”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00
”Час новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”На межi”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.
ТВА
06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45
«Теми дня»
06.30, 08.15, 21.00, 04.15 «Я маю
право»
06.35, 08.20, 09.55, 17.25, 21.05,
00.00 «Погода»
06.45, 17.05 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 /с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.40 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45, 21.10 «Щоби таємне стало
відомим…»
12.00, 19.30, 21.15, 00.05 «Панно
Кохання»
14.30 «Міні-Мікс»
15.25, 03.00 Т/с «Модельна агенція
Джен Д. Кіт»
16.05, 02.30 «Диваки»
17.20 «Церква і світ»

08.30 «Гама смаку»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біографії. Н. Кідман»
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»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ військових машин»
22.10 Х/ф «Врятована» (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 «Пісенне джерело» (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 ”Дорога моя людина”.
13.00 ”Хай говорять. Тато без
доказiв”.
15.40,02.30 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”, 6 с. (3).
01.00 Х/ф ”Цар скорпiонiв”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”. (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”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”.
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»

НТН
05.55 М/ф ”Пригоди чарiвного глобуса, або Витiвки вiдьом”.
07.00 Х/ф ”Битва за Москву”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.05
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.

«ПіраМММіда»

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 Т/с ”Боєць 2. Народження
легенди”.
15.35 Х/ф ”Битва за Москву”, 2 с.
17.10 Х/ф ”Бабiй 2”.
18.30 ”Речовий доказ”. Смерть
через павутину.
19.20 Т/с ”Оголошений у розшук”.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.10 ”Правда життя”.
04.35 ”Агенти впливу”.
05.25 ”Полiттерор”.
СТБ
06.20,01.40 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.50 Х/ф ”Пастка”.
12.00 ”Нез`ясовно, але факт”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Моя правда. В головнiй ролi
- Сергiй Iванов”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.40 ”Правила життя. Як вилiкувати алкоголiка”.
20.45 ”Наукове середовище. Проект Влада сну”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Змiєлов”.
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.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Лiтаком, поїздом, машиною”.
11.15 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.50 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
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).
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Х/ф ”Я мрiяла про Африку”.
(2).
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 Микола Лисенко.
03.50 Незнайомка.
04.05,05.00 Зона ночi.
04.10 Чорний колiр порятунку.
04.35 Країна людей.
К1
07.00 ”Каламбур”.
07.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
08.30,16.00 Т/с ”Ксена - принцеса-

Росія, початок 90-х. Звичайні люди, які раніше жили в умовах стабільності, розгублені та налякані. Усе рухається, хід історії розгортається на очах. Такі часи історії завжди
сприяють появі самозванців та талановитих шахраїв.
Сергій Мамонтов шукає, де би застосувати свій талант. І знаходить. Мамонтов замовляє
макет «цінних паперів» з багатим орнаментом, водяними знаками та власним портретом
посередині. Своїм «грошам» він назначає ціну і продає їх за принципом «сьогодні завжди
дорожче, ніж учора».
До «МММ» долучається більше 10 мільйонів вкладників...
Змови, викрадення людей, погоні, замовні вбивства. І трішки кохання…

Бажаю тобі міцних снів,
насичених днів і ночей,

Режисер: Мерлін Аглеро
У ролях: Джесіка Альба, Бейлі Медісон, Дж.К. Сіммонс, Кріс
Мессіна, Соня Брага, Джоена Адлер, Блайт Оффарт, Джон Ши.
Прем’єра в Україні – 14 квітня

Бажаю сіяти як зорі вночі,
Бажаю завжди бути на висоті,
Бажаю бути п’яною від кохання.

Мона Грей – дев’ятнадцятирічна самотня дівчина, яка у дитинстві знайшла втіху у
вивченні математики після того, як її батько важко захворів. Коли Мона виросла, стала
викладачем математики у школі, але вона розуміє, що мусить не тільки вчити учнів, а
й вирішувати їхні проблеми.
К А Н А ЛИ

Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Екскаватори.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Американськi гори.
07.45 Потрiбна збiрка: Печиво з
передбаченнями/Велосипеднi рами/Робочi черевики/Блешнi.
08.10 18.45,23.20,04.35 Як це
працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Кока-кола
i ”Ментос”.
09.35,01.40,05.00 Головоломи
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Аляска.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл NY Giants.
13.15 13.40 Махiнатори: Lancia
Delta Integrale
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Розрив троса.
15.30 Брудна робiтка: Утилiзатор
старих унiтазiв.
16.25 Риба-меч: життя на гачку:
Добрати до кiнця.
17.20 Зухвалi проекти: Гора металу.
18.15,22.50,04.05 Потрiбна збiрка:
Кулi для боулiнга/Iнструменти/Захиснi капи/Гармонiки.
19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл Darien Lake.
20.05,00.40 Мегабудiвництва: Мiст
шейха Заеда в Абу Дабi.
21.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Найбiльше метро у свiтi.
21.55 Заводськi буднi: Скло.
22.25 Заводськi буднi: Фарба.
03.40 Блискавичнi катастрофи

ТАНЮШУ КШИШ
з Днем народження
вітає подруга!

«Таємний знак»

Е Ф ІРНІ

Мега
Вiвторок, 5 квiтня
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30,10.30,16.00,00.00 Top Gear.
07.30,12.30 Ударна хвиля.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.10,14.30 Гаджет шоу.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
11.30,17.00 Iсторiя зброї.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Намеднi.
01.00,02.00 Елiта спецназу.
03.00 Основний iнстинкт.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.

- Лікарю, що мені робити? Дружині щоразу гірше.
- П’явки не допомогли?
- Та ні. Три ледве з’їла, а більше не хоче.
●●●
Фен-Шуй придумали китайські злодії, щоб
краще орієнтуватися в будинках.
●●●
Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, кого
вибрати в чоловіки – директора школи чи тракториста. З одного боку, швидке кар’єрне зростання, з
іншого – без трактора до школи не доберешся …

Режисер: Ельдар Салаватов
У ролях: Олексій Серебряков, Артур Смольянінов, Юрій
Цурило, Петро Федоров, Артем Михалков, Анна Михалкова,
Катерина Вилкова.
Прем’єра в Україні – 14 квітня

У СІ

воїн”.
09.30,17.50 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”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”.
16.50 Т/с ”Зла наука”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.40 Т/с ”Мертва зона”. (2).
02.10 ”Нiчне життя”.

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

О Б Л А СТІ

Ну і звичайно, цінувати життя
Й здійснювати свої бажання!

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 Соцiальний компас.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,11.05,12.20,12.55,19.25,22.40 Погода.
10.00,18.15 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.
12.25 Право на захист.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
13.50 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
2 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 43 с.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 33 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 4 с.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
2 с.
04.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 4 с.
05.05 Т/с ”Зона”, 49 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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.00 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Коханець
моєї мами”.
12.50,22.15 ”Про любов”.
13.35,05.15 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.30 Т/с ”Iнтерни”. (2).
15.05 Мелодрама ”Божевiльна,
але прекрасна”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Мати

теле Версії

6 квітня

знiмається у порно”.
20.10 Комедiя ”Диявол носить
Рrаdа”.
23.25 Х/ф ”Сурикати”.
01.55 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Якщо нам доля”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровенькi 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 ”Вчора закiнчилася
вiйна”
21.25 Т/с ”Завжди говори ”завжди” 7”.
23.20 Д/ф ”Отруєнi ревнощами”.
00.25 Х/ф ”Острiв доктора Моро”.
(2).
02.05 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.10,03.30 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.00,03.55 Д/с ”Походи в дикий
свiт”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,00.55,03.20 Погода.
05.25,02.55 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,00.50
Спорт.
07.30,13.00 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,23.50 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.
21.20 Х/ф ”В облозi 2: Темна
територiя”. (2).
01.00 Т/с ”Загiн 4”.
02.05 Покер пiсля пiвночi.
03.25 Х/ф ”В облозi”. (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”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
06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45
«Теми дня»
06.30, 08.15, 21.00, 04.15 «Я маю
право»
06.35, 08.20. 09.55, 17.25, 21.05,
00.00 «Погода»
06.40, 16.40 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.15, 16.15Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45 «Щоби таємне стало відомим…»
12.00, 19.30, 21.15, 00.05 «Панно
Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
15.45, 04.20 «Один на один із
Миколою Вереснем»
17.20 «Церква і світ»
ТРК «Україна»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.40 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 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Неждано.
Негадано”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. ”Барселона” (Iспанiя)
- ”Шахтар” (Україна).
23.50 ”Нiч Лiги чемпiонiв”.
01.10 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. ”Челсi” (Великобританiя) - ”Манчестер Юнайтед” (Великобританiя).
04.40 ”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 21.3000.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00 «У світі тварин»
08.55, 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 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
15.30 «У фокусі»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.00 «Веселі буковинці»
22.20 Х/ф «Нарковійни» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Жіночі долі»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с
13.20 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
14.00 «Реалії»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Телелітопис краю»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»

вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.35 Х/ф ”Битва за Москву”.
17.10 Х/ф ”Велике золото мiстера
Грiнвуда”.
18.30 ”Правда життя”. Не як усi.
02.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.40 Агенти впливу.
05.30 ”Полiттерор”.
СТБ
06.25,01.40 ”Бiзнес +”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
10.00 Х/ф ”Пастка”.
12.00 ”Нез`ясовно, але факт”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Правила життя. Як вилiкувати алкоголiка”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00,22.25 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.15 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.25 ”Зоряне життя. Народженi
в чужому тiлi”.
21.00 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Мiчман Панiн”.

ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”.
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”.

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 ”Чужi грошi”.
11.30 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.50 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55,20.40 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 ”Буффало-66”. (2).
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 Kairos.
03.55,05.00 Зона ночi.
04.00 Козацький флот.
04.15 У литовський час.
04.30 Богдан Хмельницький.

НТН
05.45 Х/ф ”Бабiй 2”.
06.55 Х/ф ”Битва за Москву”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.50,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Суто англiйськi

К1
07.00 ”Каламбур”.
07.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
08.30,16.00 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.30,17.50 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40,23.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.

8
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
16.50 Т/с ”Зла наука”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”. (2).
02.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30,10.30,16.00,00.00 Top
Gear.
07.30,12.30 Ударна хвиля.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.10,14.30 Гаджет шоу.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
11.30,17.00 Iсторiя зброї.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Намеднi.
01.00,02.00 Елiта спецназу.
03.00 Основний iнстинкт.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Автонавантажувачi.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Гора
металу.
07.45 Потрiбна збiрка: Кулi для
боулiнга/Iнструменти/Захиснi капи/Гармонiки.
08.10 18.45,23.20,04.35 Як це
працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Розрив
троса.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Роботи-боксери.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Погляд зсередини.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Darien Lake.
13.15 13.40 Махiнатори: Range
Rover
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Бетонний глiсер.
15.30 Брудна робiтка: Дамба
Rocky Reach.
16.25 Смертельний улов: Трагiчний початок.
17.20 Зухвалi проекти: Мiсто
на водi.
18.15,22.50,04.05 Потрiбна збiрка:
Мармеладнi цукерки/Сноуборди/Клещi/Мотоциклетнi
куртки.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл для ”Сикорськi Еркрафт”.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом
2010 рiк: Присвячення.
21.00 Вижити удвох: Невдале
сходження.
21.55 Лiсоповал на болотах: По
колiно у водi.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Лоліта Мілявська вийшла заміж уп’яте

Х’ю Лорі: мрія збулась

Співачка нарешті офіційно зареєструвала свої стосунки
зі спортсменом Дмитром Івановим.
Організацію весілля, на яке запросили близько ста
гостей, повністю взяли на себе друзі співачки і наречений,
молодший за Лоліту на 11 років (Дмитру 36 років, він тренер
з гри у сквош і вважається сьомою ракеткою Росії). Лоліта
була в міні-сукні ніжного персикового відтінку, яке їй пошив
модний дизайнер Ігор Чапурін. Кажуть, воно обійшлося нареченій у 20 тисяч доларів. А обручку для майбутньої дружини Дмитро замовив у ювеліра Демі Мур, який робив подібні
для заокеанської співачки та її коханого Ештона Катчера.
Для Лоліти це вже п’ятий шлюб, проте сама вона зізнається, що тільки зараз, з Дмитром, зрозуміла, що означає
любити.

Лише за одну серію «Доктора Хауса» актор отримує $400 тис. Але зараз
серце та розум 51-річного актора зайняті музикою. Свій дебютний альбом
«Let Them Talk», створений у стилі
блюз, Х’ю вже записав. І хоча робота
була готова ще восени минулого року,
тільки минулого тижня відбувся перший сольний концерт актора. День
релізу альбому – 9 травня.

Віл Сміт знов у чорному!

Померла голлівудська зірка – Елізабет Тейлор
Знаменита актриса Елізабет Тейлор
померла в середу, 23 березня, уві сні.
Її називали королевою Голлівуду.
Вона була двічі удостоєна премії «Оскар»
за кращу жіночу роль.
Крім того, Тейлор була першою актрисою, гонорари якої обчислювалися
мільйонами доларів. Не меншу увагу,
ніж її акторська робота, привертало
особисте життя зірки. Актриса була
У СІ

одружена вісім разів і має двох дочок та
двох синів.
Останні 20 років актриса брала активну участь у кампаніях з боротьби зі
СНІДом.
У 2009 році актриса перенесла операцію на серці. На початку лютого цього
року вона була госпіталізована в ЛосАнджелесі з гострою серцевою недостатністю.

Е Ф ІРНІ

К А Н А ЛИ

На вулицях Нью-Йорка нині часто
можна побачити Віла Сміта. Адже він
репетирує сцени з фільму «Люди в
чорному-3». Поки що він у джинсах та
футболці, але невдовзі глядачі побачать улюбленого спецагента в чорному
костюмі. Крім того, поруч із зйомками,
актор встигає робити благодійність. Віл
Сміт та його благодійний фонд купили в
одну зі шкіл Філадельфії 30 комп’ютерів
після того, як там викрали 60… Іншу
частину комп’ютерів Віл планує доставити в школу найближчим часом.

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

О Б Л А СТІ

9
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 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”.
11.05,12.20,13.00,13.40,19.25,22.50
Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.05 Наша пiсня.
13.45 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
3 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 44 с.
16.10 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 34 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака” 5 с.
19.40 Богатирськi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Глибинне бурiння. Тiматi i
Катерина Серебрянська.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,23.30,00.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади, ч. 1.
23.35 Вертикаль влади, ч. 2.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вiд першої особи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф ”В лiсах пiд Ковелем”,
3 с.
04.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 5 с.
05.05 Т/с ”Зона”, 50 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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.05
”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Медсестравбивця”.
12.50,22.20 ”Про любов”.
13.45,05.35 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.40,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.00 Комедiя ”Диявол носить
Прада”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Водiя

теле Версії
таксi звинувачують у згвалтуваннi”.
20.00 ”Суперняня”.
20.50,21.30,21.55 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
23.30 Комедiя ”Король вечiрок
3”. (3).
02.15 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Якщо нам доля”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровенькi 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 ”Вчора закiнчилася вiйна”
21.25 Т/с ”Завжди говори ”завжди” 7”
23.20 Д/ф ”Остання весна Валентини Толкунової”.
00.25 Х/ф ”Грiховнi бажання”. (3).
02.00 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.05,03.15 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник. Подiї”.
02.55,04.05 Д/с ”Походи в дикий
свiт”.
ICTV
05.20,06.35,01.35,02.55 Погода.
05.25,02.30 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.30
Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
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.
13.00 Пiд прицiлом.
14.25 Провокатор.
15.25 Т/с ”Бригада”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.50 Х/ф ”Танго i Кеш”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Динамо (Київ, Україна)
- Брага (Португалiя).
00.00 3-й тайм.
01.40 Покер пiсля пiвночi.
03.00 Х/ф ”В облозi 2: Темна територiя”. (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50
”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-

четвер

7 квітня

час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50
”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,04.40 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.30,00.40 ”РесПублiка з Анною
Безулик”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Хронiка дня”.
ТВА
06.00, 07.45, 20.30, 23.30, 03.45
«Теми дня»
06.30, 08.15, 21.00, 04.15 «Я маю
право»
06.35, 08.20, 09.55, 17.25, 21.05,
00.00, 04.20 «Погода»
06.45, 16.40 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
12.00, 19.30, 21.10, 00.05 «Панно
Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція
Джен Д. Кіт»
15.40, 04.25 «Радіус»
17.20 «Церква і світ»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.10 Т/с ”Слiд”.
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Зберегти
надiю”.
15.40,03.00 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”
01.00 Х/ф ”Звинувачення дочки”.
(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
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»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ військових машин»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Мічений» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
«Погода»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 22.00 Т/с
13.15 «Пам’ять»
14.00 «Новини» (рум. мов.)
14.15 Т/ф
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Будьте здорові»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Палітра»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”.
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
05.50 Х/ф ”Велике золото мiстера
Грiнвуда”.
06.55 Х/ф ”Битва за Москву”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.40,05.00
”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 ”Оголошений у
розшук”.
15.30 Х/ф ”Битва за Москву”.
17.10 Х/ф ”Чоловiк собаки Баскервiлiв”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Доля панфiловця.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.05 ”Правда життя”.
04.30 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.25,02.05 ”Бiзнес +”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Здрастуй i прощай”.
12.00 ”Нез`ясовно, але факт”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Зоряне життя. Народженi в
чужому тiлi”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-Новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Безпритульник
шоу-бiзнесу”.
20.10,22.35 ”Холостяк”.
23.05 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
00.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.05 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.55 ”Вiкна-спорт”.
02.10 Х/ф ”Осiннiй марафон”.
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 ”Дикi кiшки”.
11.35 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.50 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
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).
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Уайлдер на прiзвисько
Напалм”.
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 SOLO-MEA.
03.25 Яготинське лiто.
03.40 Життя в обiймах кольорiв.
03.50,04.55 Зона ночi.
03.55 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
04.10 Бий, хто безневинний.
04.25 Пiдiйнятися на попа.
04.40 Втраченi права.

Звичайні дріжджі – дуже ефективний засіб для знищення мурах. Із них готують на
воді густу пасту, до якої додають трохи варення або меду. Поїдаючи цю приманку, мурахи
гинуть.
Ще один рецепт: вода, бура і цукор ( у співвідношенні 10:1:10) з медом або варенням.
Відлякують мурах запахи горіхового дерева, листя бузини, дикої м’яти, лимона,
часнику, свіжого листя петрушки і помідорів, солоної риби, соняшникової олії. Змажте
ними зовнішні краї посуду, пакети з продуктами, доріжки, якими ходять мурашки – вони
зникнуть.
Міль шкоди не приносить, але саме вона відкладає яйця (до кількох сотень), з яких виводиться шкідлива гусінь. У період свого розвитку кожна здатна з’їсти близько 1кг вовни.
Щоб попередити появу молі, систематично прибирайте і провітрюйте квартиру і місця, де
зберігається одяг і взуття, регулярно чистіть пилососом або щіткою килими, м’які меблі.

Як позбутися жуйки

У СІ

Е Ф ІРНІ

Надалі можна використовувати зубну щітку.
• Не варто також забувати і про різні засоби для миття посуду або виведення плям при
пранні. Одяг з жувальною гумкою замочується
у воді, засіб наноситься на відповідну ділянку,
далі розм’якшена жуйка вичищається, а одяг
переться як зазвичай.
• Для виведення жуйки з меблів чи килимів
краще використовувати метод прасування через
білу серветку, або застосовувати хімічний спосіб
очищення – за допомогою спирту чи бензину.

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

Мега
06.00,05.30 Iгри патрiотiв.
06.30,10.30,16.00,00.00 Top Gear.
07.30 Ударна хвиля.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.10,14.30 Гаджет шоу.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
11.30,17.00 Iсторiя зброї.
12.30 Катастрофи столiття.
18.00,21.00 Секретнi iсторiї.
19.00,22.00 Шукачi.
20.00,23.00 Намеднi.
01.00,02.00 Елiта спецназу.
03.00 Основний iнстинкт.
04.00 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Винищувачi.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Мiсто
на водi.
07.45 Потрiбна збiрка: Мармеладнi
цукерки/Сноуборди/Клещi/
Мотоциклетнi куртки.
08.10 18.45,23.20,04.35 Як це
працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Бетонний
глiсер.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Пробки не страшнi.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Тихоокеанськi острови.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл для ”Сикорскi Еркрафт”.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Mercedes, ч. 1.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: Полiт на стислому повiтрi.
15.30 Брудна робiтка: Пiротехнiк.
16.25 Смертельний улов: Безжальне море.
17.20 Зухвалi проекти: Нам не
страшний ураган.
18.15,22.50,04.05 Потрiбна збiрка.
19.10,23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл Mercedes-AMG.
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi
21.00 Популярна наука: майбутнє:
Захиснi поля.
21.55 Шибайголови: Прогулянка в
небесах.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Джонні Депп –
французькийхудожник?

Позбутися комах не так вже й складно

Жувальна гумка може стати великою проблемою, коли вона прилипає до одягу, меблів або
килима. Представлені нижче поради допоможуть
позбутися цієї біди.
• Коли жуйка липне до одягу, можна використовувати метод заморожування – покласти зіпсований предмет гардеробу в пластиковий пакет
і залишити в морозильній камері на півгодини.
Після цього видалити жуйку з тканини.
• Можна також спробувати вивести гумку
за допомогою високої температури. Для цього
жуйку нагрівають феном або ллють на неї окріп.

К1
07.00 ”Каламбур”.
07.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
08.30,16.00 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
09.30,17.50 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”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”.
16.50 Т/с ”Зла наука”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Пройдисвiт”.
00.50 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 Т/с ”Мертва зона”. (2).
02.10 ”Нiчне життя”.

О Б Л А СТІ

Джонні Депп зіграє французького художника у
новому фільмі Мартіна Скорсезе «Хьюго Кабрі».
Дія картини розгортається на початку 30-х років
у Франції. Хлопчик-сирота Хьюго, який живе з дядечком-алкоголіком на паризькому вокзалі, випадково
знаходить таємничий пристрій, створений майстром
спецефектів у кіно Жоржем Мельєсом.
Після цього відбувається низка дивних подій, які
впливають на життя Хьюго. Головні ролі в картині
виконують Хлоя Моріц і Аса Баттерфілд, серед другорядних – Джонні Депп.
Спочатку Джонні був тільки продюсером картини,
але у французькій пресі з’явилося фото з підписом,
що Депп грає мосьє Руло – паризького художникаабстракціоніста, який малює щось на задньому плані,
поки Хлоя і Аса проходять повз.

п’ятниця
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.50 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Про головне.
09.45,11.05,12.20,13.05,17.50
Погода.
10.00 Д/ф ”Контингент. Острiв
волi”. Фiльм 1 i 2.
11.10 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 ”Надвечiр`я”.
13.10 Околиця.
13.35 Х/ф ”Контрудар”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Контрольна робота.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Зоря”
(Луганськ) - ”Металiст” (Харкiв).
16.45 У перервi - Погода.
18.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.30 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
03.40 Х/ф ”Контрудар”.
05.05 Д/с ”Алхiмiки бiля плити”,
1 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
”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати зарiзала людину”.
12.50 ”Про любов”.
13.35,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
13.45 ”Особиста справа. Дiти
вулиць”.
14.45 ”Грошi”.
15.40 ”Без мандата, без гламуру”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Iгроман”.
20.00 ”Україна: Iсторiя катастроф.

Подвiйний удар”.
20.50 Бойовик ”Пiслязавтра”.
23.05 Трилер ”Мутанти”. (3).
01.00 Комедiя ”Король вечiрок
3”. (3).
03.40 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.50 Х/ф ”Жiнки”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Якщо нам доля”.
12.15 Т/с ”Хiмiк”, 1-6 с.
18.10 Т/с ”Хiмiк”, 7 i 8 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Завжди говори ”завжди” 7”.
22.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
00.55 Х/ф ”Готика”. (3).
02.35,03.45 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник. Подiї”.
03.25 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
04.40 ”Позаочi”.
ICTV
05.50 Служба розшуку дiтей.
05.55,06.35,03.25,04.10 Погода.
06.00,02.55 Факти.
06.25 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10 Спорт.
06.45 Огляд матчiв Лiги Європи.
07.30,13.00 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Надзвичайнi новини.
09.55,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.00,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф ”Танго i Кеш”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Антикiлер”.
22.35 Х/ф ”Антикiлер Д.К.: Любов
без тями”. (2).
00.30 Х/ф ”Один пропущений
дзвiнок”. (2).
02.10 Покер пiсля пiвночi.
03.30,04.15 Т/с ”Привiлеї багатих
дiвчаток”.
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 свi-

тi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
18.15 ”Вiкно у Європу”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.45 ”Досягти мети”.
04.40 ”Хронiка дня”.
ТВА
06.00, 07.45 «Теми дня»
06.30, 08.15, 21.15 «Я маю право»
06.35, 08.20, 09.55. 17.25, 21.20,
00.15 «Погода»
06.45 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.15, 15.45 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
12.00, 19.30, 22.00, 00.20 «Панно
Кохання»
14.30 «Диваки»
15.00, 03.35 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
16.30 «Твій спорт»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.30, 02.50 «Теми тижня»
21.30, 04.20 «Один на один із
Миколою Вереснем»
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 19.20 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.00 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Цькування”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
00.10 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”
01.10 Х/ф ”Аполлон 13”.
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «У світі тварин»
08.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
09.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
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кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00, 18.50 «АВС-шка»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «1200 – Правда переможе» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
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 «Світ книги»
17.55 «Святині Буковини»
18.15 «Ради і громада»
19.30 «Моє рідне село»
20.00 «Калинові острови»
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”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.20 ”Єралаш”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”.
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
05.40 Х/ф ”Чоловiк собаки Баскервiлiв”.
06.50 Х/ф ”Битва за Москву”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.15 ”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 ”Оголошений у
розшук”.
15.35 Х/ф ”Щасливчик”.
17.20 Х/ф ”У смузi прибою”.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.45 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00,02.15 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.15 Х/ф ”Де знаходиться нофелет?”
10.05 Х/ф ”Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона”.
17.35,22.00 ”Вiкна-Новини”.
17.45 Х/ф ”Любов i голуби”.
20.00,22.40 ”Україна має талант!
3”.
23.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
00.15 Х/ф ”Дiвчина без адреси”.
02.05 ”Вiкна-спорт”.
02.20 Х/ф ”Почни спочатку”.
03.25 ”Мобiльна скринька”.
Новий канал
05.00 Руйнiвники мiфiв.
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.55 Kids` Time.
05.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Дейв”.
11.50 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.45 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Т/с ”Грань”. (2).
01.15 Х/ф ”Параноя”. (2).
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Хто вони - дiти iндиго?
03.20 Драма на двi дiї.
04.00,04.55 Зона ночi.
04.05 Середньовiччя починається
в18.00.
04.20 Я, милiстю Божою, пан
возний.
04.45 З полону на волю.
К1
07.00 ”Каламбур”.
07.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
08.30,16.00 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.30,17.50 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.

11.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”.
14.30,20.10 Т/с ”Зоряна брама”.
16.50 Т/с ”Зла наука”.
22.00 ”Бiйцiвський клуб”.
23.00 ”Мокрий зорепад”.
23.50 ”Дарвiн шоу”.
00.30 Х/ф ”Футболiстки”. (2).
02.20 Т/с ”Псi-фактор”.
03.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00 Iгри патрiотiв.
06.30,10.30,16.00,00.00 Top
Gear.
07.30 Ударна хвиля.
08.20,13.30 Смертельна зустрiч.
09.10,14.30 Гаджет шоу.
09.40,15.00 Руйнiвники мiфiв.
11.30,17.00 Iсторiя зброї.
12.30 Катастрофи столiття.
18.00,21.00,22.00,23.00 Секретнi
iсторiї.
19.00 Шукачi.
20.00 Намеднi.
01.00 Покер. Європейський покерний тур. Барселона. Друга частина.
02.00 Основний iнстинкт.
03.00 Абетка сексу.
04.00,05.30 Термiнатори.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Перегони хотродов.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Нам
не страшний ураган.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Полiт на
стислому повiтрi.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Прокинься i спiвай!
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Монтана.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Mercedes-AMG.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Lotus.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Ще декiлька мiфiв.
15.30 Брудна робiтка: Склодув.
16.25 Смертельний улов: Бiль
i бабки.
17.20 Зухвалi проекти: Найбiльше
казино.
19.10,23.45 Американський чоппер: Боулiнг-мотоцикл.
20.05,00.40 Крiзь кролячу нору
з Морганом Фрiменом: Що
вiдбулося до початку початкiв?
21.00 Руйнiвники легенд: Замовлення президента.
21.55 Новий свiт: Метро майбутнього.
22.50 Екотехнологiї: Голодне
мiсто.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Літературна кав’ярня у... школі
У чернівецькій
школі №28 відкрилася
літературна кав’ярня.
Перші посиденьки за
філіжанкою кави під
вірші, вразили не лише
учнів, але й учителів.
У шкільній бібліотеці столи незвично накриті білими скатертинами,
на них – печиво, цукерки і ароматна
кава. Старшокласники пригощалися
десертом та вели справжнісіньку
світську бесіду про напій, що бадьорить зранку і дає можливість
розслабитися та перепочити посеред дня. Розповідь про історію кави
змінювали чудові вірші, написані як
класиками світової літератури, так і
учнями школи.
– Літературна кав’ярня – ще один
нестандартний спосіб залучення наших дітей до книг, до читання. Адже
нині вони більше часу проводять за
комп’ютером, граючи в ігри та копир-

Рибний суп
Хочу поділитися з читачами «Версій» своїм улюбленим та простим рецептом смачного супчику:
Беремо 3 баночки (по 180 г) рибних консервів (горбуша, сайра, сардина,
салака тощо), 700 г картоплі, 200 г цибулі, 2 середні морквини, 3-4 лаврових
листа, сіль, перець.
Картоплю начистити, нарізати невеликими шматочками.
Цибулю дрібно накришити.
Моркву натерти на середній тертці.
Рибу розім’яти вилкою, не зливаючи сік.
саючись в Інтернеті, – каже Наталія
КАМСЬКА, бібліотекар ЗОШ №28,
яка організувала у школі літературну
кав’ярню. – Філіжанка кави з віршем
– чудова нагода поспілкуватися, поділитися враженнями, знаннями. І
все це у дуже комфортній, затишній
обстановці. Діти довго не хотіли розходитися – їм було про що поговори-

У СІ

Е Ф ІРНІ

ти. Багато з них взяли додому нову
книгу, яку порадив однокласник.
Хочеться, аби наша літературна
кав’ярня ще не раз збирала учнів
та вчителів послухати чудові вірші,
обговорити новинки літератури, подивитися на театральні постановки. І
все це під аромат смачної кави.

У киплячу воду кинути картоплю, посолити, та варити 5 хв.
Додати цибулю та моркву, варити 5-7 хв. (попередньо їх можна спасерувати).
Додати лавровий лист та перець. Далі – рибу.
Варити до готовності картоплі.
За бажанням, у кінці приготування можна додати плавлений сирок.
Смачного!

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

Оксана ПАНАСЮК, читачка «Версій»
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теле Версії

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 Ноосфера.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.35 Глибинне бурiння. Тiматi i
Катерина Серебрянська.
13.35,15.00,16.50,22.50 Погода.
13.40 Королева України.
14.10 Зовнiшнє незалежне оцiнювання.
15.05 Хокей. Чемпiонат України.
Фiнал. ”Донбас” (Донецьк)
- ”Сокiл” (Київ).
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Шахтар” (Донецьк) - ”Оболонь” (Київ).
17.45 У перервi - Зелений коридор.
18.50 Золотий гусак.
19.20,21.45 ”Мрiялось, бажалось,
не збулось...” Концерт пам`ятi М. Мозгового.
21.00 Пiдсумки дня.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.50 Погода.
23.55 Мiй Унiверситет.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Чоловiчий клуб.
04.30 Д/с ”Алхiмiки бiля плити”,
2 i 3 с.

12.55 Д/ф ”Як запрацювати на
чужому талантi”.
14.00 Т/с ”Вердикт”, 1-4 с.
18.00 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.00 ”Розсмiшити комiка”.
20.00 Подробицi.
20.30 ”Майдан`s”.
22.25 ”Що? Де? Коли?”
23.35 ”Розбiр польотiв”.
00.35 Х/ф ”Суїнi Тодд, демон-перукар з Флiт-стрiт”. (2).
02.35 Х/ф ”Костi”. (3).
04.05 ”Формула кохання”.

«1+1»
06.10 М/ф ”Смурфи”.
07.25,05.55 ”Справжнi лiкарi”.
08.15 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.40 ”Анатомiя слави”.
11.35 ”Шiсть кадрiв”.
12.35 ”Мiй зможе”.
14.10 ”Суперняня”.
15.15 ”Сусiдськi вiйни”.
16.10 Бойовик ”Пiслязавтра”. (2)
18.30 ”Грошi”.
19.30,03.20 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Нелюб”.
23.40 ”Зiрка+зiрка 2”.
01.40 Трилер ”Мутанти”. (3).
04.50 Т/с ”Руда”.

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”.

Iнтер
05.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
07.30 ”Найрозумнiший”.
09.25 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Попелюшка для Баскова”.
11.15 ”Вирваний з натовпу”.
12.00 ”Позаочi”.

ICTV
05.00,05.30 Погода.
05.05 Факти.
05.25 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
05.35 Х/ф ”Метеор”, 2 с.
07.50 Козирне життя.
08.15 Х/ф ”Чорний грiм”.
10.10 Диво-люди.
11.15 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.45 Х/ф ”Крокодил Дандi”.
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.
20.15 Х/ф ”Васабi”.
22.25 Т/с ”Рюрiки”.
22.55 Жiноча логiка.
00.05 Х/ф ”Падiння”. (2).
02.10 Х/ф ”Фредi проти Крюгера”.
(2).
03.45 Х/ф ”Як вона рухається”.
(2).

понеділок
субота
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13.20 ”Драйв”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Iван Франко).
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною
Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.10 ”Хронiка тижня”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.30,20.30,01.20,02.20,05.15
”Час iнтерв`ю”.
21.20 ”Машина часу”.
22.00,03.40 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот-новини”.
04.25 ”Огляд преси”.
ТВА
06.30, 07.45, 19.30, 00.25 «Панно
Кохання»
07.15 «Ранок надії»
09.05, 16.00 «Про казки»
09.45, 21.55 «Щоби таємне стало
відомим…»
09.55, 17.25, 00.20 «Погода»
12.00 «Фейс-контроль»
12.30 «Дослідження океанів планети»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50, 04.25 Х/ф «12 стільців»
16.20 «Твій спорт»
16.50 «Радіус»
22.00, 02.55 Х/ф «Таємниця старого»
23.35 «Теми тижня»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.30 Подiї.
07.10,03.50 Х/ф ”Майор Пейн”.
09.00 ”Життя на смак”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Оголена красуня2.
13.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
15.00 Х/ф ”Тiльки любов”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с ”Дорога моя людина”
21.20 Т/с ”Ментовськi вiйни 5”
23.20 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”.
01.20 Щиросерде зiзнання.
02.00 Х/ф ”Вiн, я i його друзi”.
(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, 11.00 Kids Flix
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.15 «Афіша»
08.30 «Гама смаку»
09.00, 17.10 «Фільми та зірки»
09.40, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»

14.50 Х/ф «1200 – Правда переможе» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
17.40, 23.45 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «У фокусі»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 «Зірковий марафон»
01.20 «Парад планет»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ради і громада»
08.45 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30 «Музичний
експрес»
10.00 «Будьте здорові»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Погода»
12.00, 22.00 Т/с
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Акценти»
16.00 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,11.25 ”Єралаш”.
10.00,15.45 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Одна за всiх”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
12.55 ”Їж та худни”.
13.25 ”Знайомство з батьками”.
14.20 ”Теорiя зради”.
15.15 ”Твою маму!”
16.40 Х/ф ”Один вдома 3”.
18.30,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
23.00 ”Comedy Woman”.
23.55 ”Бабуни & дiдуни”.
00.20 ”Надобранiч, мужики!”
01.15 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.40 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Мауглi”.
07.30 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.50 Х/ф ”У смузi прибою”.
11.30 ”Речовий доказ”. Смерть
через павутину.
12.00 Х/ф ”Iспанський варiант”.

14.50 Х/ф ”Чоботар”.
17.00 Т/с ”Каменська 3”.
21.00 Х/ф ”Особистий номер”.
23.15 Х/ф ”Камуфляж”. (2).
01.20 Х/ф ”Кiкбоксер 3”. (2).
02.55 ”Речовий доказ”.
03.45 ”Правда життя”.
05.00 ”Агенти впливу”.

15.20 Х/ф ”Закохатись у братову
наречену”.
17.15 Х/ф ”Кiт у мiшку”.
19.00 Х/ф ”Управлiння гнiвом”.
22.00 ”Якось у мiлiцiї”.
00.00 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.20 Х/ф ”Футболiстки”. (2).
03.00 ”Нiчне життя”.

СТБ
05.35 М/ф ”Пригоди капiтана
Врунгеля”.
06.25 Х/ф ”Неждано-негадано”.
08.00 ”Караоке на Майданi”.
09.00 ”Їмо вдома”.
10.05,23.35 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.50 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.50 ”Україна має талант! 3”.
14.45,21.45 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
16.45 Х/ф ”Любов i голуби”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
22.45 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
00.40 Х/ф ”Де знаходиться нофелет?”
02.05 ”Мобiльна скринька”.

Мега
06.00,07.00 Iгри патрiотiв.
08.00,17.15 Теорiя правди.
09.00 Катастрофи столiття.
10.00 Смертельна зустрiч.
11.00 Гаджет шоу.
12.15,13.15,14.15 Top Gear.
15.15,16.15 Руйнiвники мiфiв.
18.15 Мегазаводи.
19.15,20.15,21.15 Шукачi.
22.15,23.00,00.00 Намеднi.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
32.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20 Зiрка стриптизу.
05.00 БУМ. Вся правда.
05.10 Мега-Армiя.
05.30 Термiнатори.

Новий канал
05.05 Х/ф ”Везунчик”.
07.00 Х/ф ”Дейв”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
14.05 Даєш молодь.
14.45 Скеч-шоу ”Красунi”.
15.50 Зроби менi смiшно.
16.45 Х/ф ”Гарi Поттер i таємна
кiмната”.
20.00 Замок страху.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф ”Сонна лощина”. (2).
00.20 Спортрепортер.
00.25 Х/ф ”Перший удар”. (2).
02.10,04.45,05.00 Зона ночi. Культура.
02.15 Де ти, Україна?
03.05,03.55 Зона ночi.
03.10 Медицина Київської Русi.
03.25 Слово i зiлля.
03.40 Свiт Юрiя Дрогобича.
04.00 Iван Мазепа.
04.55 Четверта хвиля.

Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Форвардери.
06.25,13.40 Заїзди: Старший брат
Елеонори.
07.15,01.40 Вижити удвох: Невдале сходження.
08.10,23.45 Екстремальна риболовля, ч. 12.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Присвячення.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса:
Китай: Найбiльше метро
у свiтi.
10.55,17.20 Екотехнологiї: Голодне мiсто.
11.50,19.10 Заводськi буднi:
Скло.
12.20,19.40 Заводськi буднi: Фарба.
12.45 Брати по зброї: ”Борсук”
виривається вперед.
14.35 15.05 П`ята передача
15.30 Американський чоппер: Запрошення прийняте.
16.25 Потрiбна збiрка: Мармеладнi цукерки/Сноуборди/Клещi/
Мотоциклетнi куртки.
16.55 Як це працює, ч. 2.
20.05,04.05 Крутий тюнiнг 2008:
Barracuda 1967 роки.
21.00,05.00 Американський чоппер, ч. 14.
21.55 Брати по зброї: Пiдземний
автомобiль.
22.50,02.40 Як не стати здобиччю
акул.
00.40 Надлюди Стена Лi, ч. 4.
03.40 Потрiбна збiрка: Печиво
з передбаченнями/Велосипеднi рами/Робочi черевики/Блешнi.

К1
06.00 Д/ф ”Битви до Рiздва Христового”.
06.45 Х/ф ”Мiо, мiй Мiо”.
08.40 Т/с ”Молодий Геркулес”.
09.30 ”Галiлео”.
10.00 ”Дарвiн шоу”.
10.50 ”Спецiя”.
11.20 ”Брейн-ринг”.
12.00,21.00 ”КВН”.
13.00 ”Бiйцiвський клуб”.
14.00 ”Мокрий зорепад”.
14.30 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.

Дольче і Габанна загрожує в’язниця
Знамениті дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана постануть перед судом.
Їх звинувачують у несплаті
податків на суму в мільярд доларів.
Дольче і Габбана, які «одягали» таких зірок, як
Мадонна, Джастін Бібер, Скарлет Йохансон, Кайлі
Міноуг і багатьох інших, звинувачуються в шахрайстві. Ще в 2004 році модельєри передали бренди

D&G і Dolce & Gabbana маловідомій люксембурзькій
компанії. Пізніше з’ясувалося, що компанія їм же і
належала.
У податкових службах вважають, що Дольче і
Габбана заснували люксембурзьку компанію Gado
Srl, щоб уникнути сплати високих податків в Італії.
Якщо суд висуне обвинувачення дизайнерам, їм
загрожує від п’яти до семи років тюремного ув’язнення.

ОГОЛОШЕННЯ
Чернівецьке міське управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Провідного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану Чернівецького міського управління
юстиції (тимчасово, на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку).
Вимоги до кандидатів: повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста 1 або 2 категорії не менше 1 року
або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2-х років, громадянство України, знання державної
мови та знання ПК.
До заяви про участь в конкурсі додаються: заповнена особиста картка (форма П-2 ДС) із відповідними
додатками; копії 1-ої, 2-ої та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік
щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС); 2 фотокартки 4Х6 см; копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Кобилянської, 13, тел. 52-59-84.
У СІ

Е Ф ІРНІ

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

О Б Л 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”, 9 с.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,13.00,15.20 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00,19.45 Вшанування рiчницi
пам`ятi Президента Польщi
Леха Качинського.
13.15 Шеф-кухар країни.
14.05 Золотий гусак.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Карпати”
(Львiв) - ”Iллiчiвець” (Марiуполь).
16.45 У перервi - Погода.
17.55 Спортсмен року. Церемонiя
нагородження.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.05 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 Х/ф ”Чоловiки, жiнки: спосiб
застосування”.
03.55 Х/ф ”Таємничий острiв”.
05.25 ”Надвечiр`я”.
«1+1»
07.05 Х/ф ”Чарiвнi дверi”.
08.40 М/ф ”Гуси-лебедi”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,03.00 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.45 ”Шiсть кадрiв”.
14.55 Мелодрама ”Нелюб”.
18.30 ”Особиста справа. I не суди
- i не туди”.
19.30,23.35 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця по-українському”.
22.40 ”Свiтське життя”.
00.20 Х/ф ”Крук”. (2).
03.35 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.00 ”Найрозумнiший”.
06.20,02.25 Д/с ”Смертельно небезпечна дюжина”.
07.15 ”Поки всi вдома”.
08.00,04.00 ”Формула кохання”.
09.00,09.55,10.40,11.40,14.50,-

18.00 Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.45 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.45,03.15 ”Орел i Решка”.
12.40 ”Недiля з ”Кварталом”.
12.45 ”Майдан`s”.
15.05 ”Розсмiшити комiка”.
16.05 Х/ф ”Донечка моя”.
18.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00 Подробицi тижня.
20.55 Х/ф ”Зойкина любов”.
22.55 Х/ф ”Термiнатор 3: Повстання машин”. (2).
00.50 ”Мiс Київ-2011”.
ICTV
06.15,06.35 Погода.
06.20 Факти.
06.40 Квартирне питання.
07.30 Анекдоти по-українськи.
07.50 Т/с ”Рюрiки”.
08.20 Х/ф ”Крокодил Дандi”.
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 ”Васабi”.
16.35 Диво-люди.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Поцiлунок Дракона”.
(2).
21.45 Х/ф ”Вороги серед нас”.
(2).
23.30 Голi i смiшнi.
00.50 Х/ф ”Антикiлер Д.К.: Любов
без тями”. (2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Х/ф ”Падiння”. (2).
04.35 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”.
08.15,11.10,12.10,18.55,00.25 ”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”.

Овен

Натхнення, з яким беретеся за справу, до
чогось та приведе. Слід остерігатися втрати рішучості на шляху до мети і пам’ятати, що не варто
шукати легких шляхів. Навчіться аналізувати свої
дії, сприймати корисні поради та бути стриманими
у вчинках і словах.

Телець

Ніщо не дається задарма. Усе зароблене
власними руками і головою нікуди не подінеться, і ви можете розраховувати на стабільність у
справах і фінансах. До того ж, цілеспрямовані дії у
сфері почуттів і здоров’я принесуть вам бажаний
результат.

Близнюки

Рак

теле Версії

10 квітня

Усе тече, все змінюється... Тільки не бійтеся
змін у житті. Розраховуйте на здійснення своїх
очікувань, тільки приготуйтеся багато працювати і
долати всі труднощі. Вдасться поєднати відпочинок
і роботу без шкоди для обох сторін.

У можливих труднощах наступного тижня ніхто
не винен. Ваші вимоги до людей і самого себе дещо
завищені. Щоб уникнути небажаного розвитку
подій – відкладіть на якийсь час глобальні плани,
займіться повсякденним та розрахуйте свої сили і
можливості.

У СІ

13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Iван Франко).
15.20,16.20,19.30,20.30,01.20,02.20 ”Час iнтерв`ю”.
16.15 ”Погода в свiтi”.
17.20 ”Палата”.
17.30,04.40 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
21.00,05.15 ”Час: пiдсумки”.
22.00,03.40 ”Велика полiтика”.
22.30 ”Час-Тайм”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.
ТВА
06.30, 07.45, 19.40, 00.40 «Панно
Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50, 16.55 «Про казки»
09.25 «Вихід є…»
09.55, 17.25, 00.25 «Погода»
12.00 «Домашні улюбленці й
ветеринари»
12.50 «Радіус»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50 «Один на один із Миколою
Вереснем»
14.20, 04.35 Х/ф «12 стільців»
19.30, 00.30 «Нова гостьова»
22.10, 03.05 Х/ф «Маленька неправда»
23.40 «Теми тижня»
ТРК «Україна»
06.10 ”Життя на смак”.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 ”Народна зiрка 4”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 3”.
12.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
14.00 Нова Хвиля-2011. Нацiональний вiдбiрковий тур.
16.00 Х/ф ”Батьки”.
18.00 19.25 Т/с ”Дорога моя людина”.
20.20 Т/с ”Ментовськi вiйни 5”
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Людина Тьми”. (2).
01.20 Щиросерде зiзнання.
02.00 Х/ф ”Розлучення по-американськи”. (2).
03.50 Х/ф ”З життя начальника
кримiнального розшуку”.
05.20 Срiбний апельсин.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 16.10 «Малятко»
08.00, 11.55 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»
12.00 «Подружки»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»

ТРК «БУКОВИНА»
08.00, 15.00 «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 «Спорт-драйв»
11.45, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/с
13.30 « У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
16.00 Х/ф
18.00 «Жіночий журнал»
18.45 «Формула успіху»
19.30 «Палітра»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
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”.
10.00,14.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Єралаш”.
11.25 ”Крокодил”.
12.20 ”Comedy Woman”.
13.15 ”Одна за всiх”.
13.40,01.25 ”Гола правда”.
15.00 Х/ф ”Один вдома 3”.
16.50 Х/ф ”Один вдома 4”.
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 ”Дикi лебедi”.
07.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.40,14.55 Т/с ”Каменська 3”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Доля панфiловця.
12.00,04.55 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
16.50 Х/ф ”Особистий номер”.
19.00,00.55 Х/ф ”Лiсовий воїн”.
21.00 Х/ф ”Кiкбоксер 3”. (2).

Цей тиждень дасть вам необхідний час для
стабілізації ситуації, що склалася. Заздалегідь
плануйте справи, уникайте тактичних помилок
та дотримуйтесь власної стратегії. Якщо будете
обачними та акуратними – прокладете шлях до
успіху.

Лев

Цікавих зустрічей та інформації цього тижня
буде достатньо. Відволічіться на деякий час від
роботи – виконуйте повсякденні обов’язки і цього
буде досить. Навіть таке використання часу принесе Дівам і їх близьким користь у майбутньому.

Діва

Терези

Скорпіон
Е Ф ІРНІ

14.50, 23.10 «Біографії. Одрі
Хепберн»
15.40 «Веселі буковинці»
15.55 «Купаж»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 «Зірковий марафон»
01.20 «Парад планет»

Вас чекає успіх у професійному й особистому
житті, але постарайтеся не забувати про обережність – не давайте порожніх обіцянок, остерігайтеся незапланованих витрат. Подбайте про здоров’я,
уникайте суперечок з коханими і рідними.

Наберіться терпіння і чесно виконуйте свої
обов’язки. Події, які принесуть вам фінансове
благополуччя й успіх, вже на підході. Працюйте і
чекайте зоряного часу. Будьте завбачливі у своїх
вчинках, не сваріться з друзями та колегами.

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІВЕ Ц ЬК О Ї

23.00 Х/ф ”Блуберрi”. (2).
02.35 ”Речовий доказ”.
03.30 ”Правда життя”.
СТБ
05.35 М/ф ”Пригоди капiтана
Врунгеля”.
07.00 Х/ф ”Дiвчина без адреси”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,02.45 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.15 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
15.20 ”Зоряне життя. Народженi в
чужому тiлi”.
17.00 ”Моя правда. Безпритульник шоу-бiзнесу”.
18.00 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Хатня робiтниця”.
23.00 Х/ф ”Доктор Хаус”.
Новий канал
06.10 Х/ф ”Джерело”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
08.45 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.30 М/с ”Дональд Дак”.
09.50 Замок страху.
10.55 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.25 Аналiз кровi.
15.10 Info-шок.
16.10 Т/с ”Воронiни”.
17.50 Х/ф ”Кiнозiрка в погонах”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Нiчого втрачати”.
23.15 Скеч-шоу ”Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф ”Сповiдь невидимки”.
(2).
02.00,04.10,05.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Втрачений рай.
02.55 Суперники.
03.10 Зона ночi.
03.15 Хто лiкував рани козакам?
03.30 Рiднi стiни.
03.40 Вiн врятував нас вiд чуми.
03.55 Кращi... Серед повитух.
04.15 Чемпiон чемпiонiв.
04.30 Вiше небо.
К1
07.00 Д/ф ”Мiста пiдземного
свiту”.
07.50 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
08.50 ”Галiлео”.
09.20 ”Пройдисвiт”.
09.50,17.20 ”Брейн-ринг”.
10.40 ”Спецiя”.
11.00 ”Вiнегрет”.
12.00,22.30 ”Не може бути”.
12.20,21.30 ”КВН”.
13.20 ”Якось у мiлiцiї”.
15.20 Х/ф ”Управлiння гнiвом”.
18.10 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
20.30 ”Бiйцiвський клуб”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.10 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.30 ”Слiдами пращурiв”.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

О Б Л А СТІ
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01.50 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,07.00,05.20 Iгри патрiотiв.
08.00 Мегазаводи.
09.00 Катастрофи столiття.
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 Намеднi.
22.15,23.00,00.00 Секретнi iсторiї.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
33.
02.00 Основний iнстинкт.
02.40 Абетка сексу.
03.20 Зiрка стриптизу.
04.40 БУМ. Вся правда.
04.50 Мега-Армiя.
Discovery
06.00 В свiтi машин: Трансатлантичний конкурс: Екскаватори.
06.25 Потрiбна збiрка.
06.50 Як це працює,3.
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя вибухових iдей: Хиткий пiсок.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Замовлення
президента.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи.
10.00 Екстремальна риболовля
10.55 На гачку: Одноколiрна
пеламiда.
11.50 Вижити удвох: Невдале
сходження.
14.35 Крiзь кролячу нору з Морганом Фрiменом: Що вiдбулося
до початку початкiв?
15.30 16.00 16.25 16.55 17.20
17.50 18.15 18.45 19.10 19.40
У мене вийшло!
21.00 Рос Кемп: Банди: Сальвадор.
21.55 Надлюди Стена Лi, ч. 4.
22.50 Популярна наука: майбутнє:
Захиснi поля.
23.45 Шибайголови: Прогулянка
в небесах.
00.40 Новий свiт: Метро майбутнього.
03.40 Потрiбна збiрка: Кулi для
боулiнга/Iнструменти/Захиснi капи/Гармонiки.
04.05 Заводськi буднi: Скло.
04.35 Заводськi буднi: Фарба.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Найбiльше метро у свiтi.

Де друзі – там і успіх. Не забувайте про це.
Найбільше везіння чекає на вас у спільних проектах, навіть світська бесіда в компанії приятелів
або знайомих може обернутися несподіваним
успіхом. Вам знадобиться спілкування з близькими людьми.
Сама доля утримає вас від помилок і несвоєчасних дій. Присвятіть вихідні відпочинку, сім’ї або
коханій людині. Будьте товариськими, заводьте
нові знайомства і чекайте свого зоряного часу,
який принесе вам все, що ви бажаєте.

Фортуна мінлива і непостійна, але цього
тижня буде до вас прихильна. Тому терміново
наведіть лад в усіх своїх сферах життя, а потім приступайте до справи, про яку стільки
мріяли.

Несподіваний поворот подій цього тижня обіцяє вам багато цікавого. Усі проблеми і тривоги,
пов’язані з родиною залишаться в минулому.
Пам’ятайте, що навіть незначний епізод може різко
змінити ваше життя.
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соціальні

БДМУ разом із ректором
обрав сучасні напрямки
Нові спеціальності, сучасні методи навчання,
технологічні новинки в підготовці студентів, як
от технології дистанційної освіти і телемости
тощо – все це онлайнові реалії буденного
життя Буковинського державного медичного
університету. А ще – співпраця з провідними
науковими установами та навчальними
закладами медичного профілю світу, створення
центральної науково-дослідної лабораторії,
університетської клініки. Одне слово, в
новообраного ректора БДМУ Тараса Миколайовича
БОЙЧУКА амбітні плани щодо майбутнього
чернівецького медичного вишу.

Нове зростатиме на
традиціях
– Яким шляхом іде розвиток
БДМУ під вашим керуванням?
– Функціонують всі наукові напрямки і школи, які існували досі.
Потенціал нарощуватимемо в рамках
збереження цих традицій і розширення спектру діяльності. Водночас
започатковуємо нові напрямки.
Найперше, треба забезпечити
матеріально-технічною базою започатковані в навчальному закладі
нові спеціальності – стоматологію та
фармацію. За підтрмки Чернівецького міського голови вже отримали
нове приміщення – понад тисячу квадратних метрів, де зараз проводимо
капітальний ремонт. У новому корпусі,
за адресою вул. Марка Вовчка, 2,
розташуються 2 кафедри – ортопедичної і терапевтичної стоматології. Їх
оснастимо за останнім словом науки і
техніки.Принагідно зазначу, що ректорат спрямовує значні зусилля на підготовку науково-педагогічних кадрів
за новими спеціальностями. Сьогодні
в нас працюють 2 доктори наук, понад
30 кандидатів наук за стоматологічним
та фармацевтичним напрямками. Най-

ближчим часом матимемо ще кілька
докторів наук.

Навчально-виробничій
аптеці бути!
Для спеціальності «Фармація»
завершуємо створення навчальновиробничої аптеки. Дозвільні документи та ліцензії вже оформлені.
Вона стане навчально-виробничим
полігоном для наших майбутніх провізорів, фармацевтів і функціонуватиме
як повноцінна аптека. Там студенти
в умовах максимально наближених
до реальних відпрацьовуватимуть
свої вміння і навички. Цього року розпочали підготовку провізорів. Досі
готували студентів за спецальністю
«Клінічна фармація». Та, на жаль, ці
спеціалісти на сьогодні не в змозі знайти роботу, адже кількість відповідних
посад у лікарнях обмежена.

Технології
дистанційної освіти
Один із прогресивних напрямків
– використання технологій дистанційної освіти. Для цього вдосконалили центральний сервер універси-

тету, збільшивши його потужність у
5 разів. На ньому й розмістили повну
навчально-методичну базу даних.
Віднині студенти з будь-якої точки
доступу можуть вільно користуватися у цілодобовому режимі всім
навчально-методичним надбанням
вишу. Для цього всі гуртожитки
вже мають безпровідний доступ до
інтернету.
Сьогодні, до речі, інформатизуємо не тільки наш університет, а й
весь медичний простір краю. Для всіх
центральних районних лікарень безкоштовно створили веб-сайти.
До слова, на центральному
сервері університету розташуємо
також електронні підручники. Всі
зареєстровані користувачі зможуть
вільно використовувати ці блага
цивілізації.
– Безкоштовно?
–Так. Студенти й викладачі. Медики з районів – теж. Якщо це буде
з наших джерел. Коли ж витрачатимемо кошти на придбання, скажімо,
зарубіжної періодики, спеціалізованих журналів тощо, то послуга буде
платною.
– Чи маєте Ви зв’язок із зарубіжними колегами?
– Маємо домовленість на річний
доступ наших науковців до інформаційних ресурів кількох зарубіжних
університетів.
Запровадили підвищення кваліфікації викладачів за телемедичними
технологіями. Зокрема, це телемости

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
інформує про перелік напрямів
підготовки і спеціальностей в 2011 році

з Національною медичною академією
післядипломної освіти ім. Шупика.
Такі ж технології дозволяють нам
зв’язуватися з провідними вітчизняними та європейськими медичними
школами в онлайн-режимі, слухати лекції провідних фахівців світу
тощо.
Від нинішнього року виготовляємо аудіо- та відеопосібники. Не
завжди ж можна побачити все, що
потрібно за програмою, у клініці.
Натомість, коли трапляється цікавий
випадок, маємо технічні можливсті
записати його для демонстрації під
час навчального процесу.
Сучасні технології прийшли й до
операційних. Якщо, скажімо, немає
можливості всіх студентів завести на
операцію, то вони можуть у реальному режимі подивитися її хід прямо на
моніторах.

Слухай і
запам’ятовуй
– Одне слово, в інформатизацію Ви вкладаєте достатньо великі
кошти?
– Придбали понад 50 комп’ютерів
(тепер їх у нас вже 500), понад десяток одиниць проекційної техніки.
Це все дозволяє демонструвати на
сучасному рівні й цікаві клінічні випадки, і відеофільми, і користуватися
аудіокнигами.
Більше того, ми вже зробили для
студентів аудіокнигу з анатомії й роздаємо її. Не знаю, чи є загалом в Україні
такий прецидент. Річ у тім, що анатомія
– такий предмет, з якого студентам
треба дуже багато механічно запам’ятовувати. А тепер вони можуть всю
інформацію переписати собі навіть на
мобільний телефон і, їдучи в транспорті, прослуховувати.
– Виходить, що Ви крокуєте
пліч-о-пліч з центральними університетами...
– На підтвердження цього ще
один факт: за рейтингом інтернетпродуктивності БДМУ посів 19 місце

2. На спеціальності з напряму 1202 “Фармація”:
• “Клінічна фармація”
• “Фармація” (денна та заочна форми навчання)
Прийом документів з 1 липня по 31 липня 2011 року.
На спеціальність “Сестринська справа” (магістр) в університеті проводиться
тестування з клінічного медсестринства та іноземної мови, на спеціальність “Сестринська справа” (бакалавр) – з основ медсестринства;

Напрям підготовки, спеціальність

Готувати й
працевлаштовувати
Нинішнього року 20 наших студентів проходили практику в провідних клініках Німеччини, Австрії,
Словаччини. І саме наш університет
став господарем конференції Асоціації університетів Карпатського
регіону.
– Що Вас сьогодні найбільше
хвилює як керівника вишу?
– Якість освіти. Ми навіть створили раду з якості освіти – дорадчий
орган при ректорові, який розроблятиме систему управління якістю.
Плануємо пройти сертифікацію за
принципами Міжнародної організації
із стандартизації ISO 9001:2008.
Водночас якість освіти – це й майбутнє працевлаштування студентів.
А майже половина з них навчається
на контрактній основі. Тож на останній вченій раді ухвалили рішення
про створення сектору сприяння
працевлаштуванню випускників.
Тут стануть в нагоді й наші зв’язки з
райлікарнями.

Університетська
клініка – це солідно
Маючи підтверджений ІV рівень
акредитації, ми вирішили створити
університетську клініку, яка, безперечно, сприятиме авторитету
наших кадрів. Відпрацьовуємо нині
її організаційно-правові та фінансово-господарські моделі. Розпочнемо
зі створення невеличких вузькопрофільних центрів при кафедрах,
які діють на базах лікарень. Якщо
це виправдає себе, то перейдемо
до об’єднання цих центрів у єдину
університетську клініку. Одне слово,
планів багато. Проте, переконаний,
що разом з колективом університету
ми втілимо їх у життя.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Сертифікат(и) УЦОЯО

Медицина
- Лікувальна справа
- Педіатрія
- Стоматологія

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або фізика
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. І сторія України або іноземна мова

- Медична психологія

- Лабораторна діагностика (бакалавр)

- Сестринська справа
(молодший спеціаліст)

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика або математика
1. Українська мова та література
2. Біологія або хімія

Фармація
- Фармація (спеціаліст)
- Клінічна фармація (спеціаліст)
- Фармація (бакалавр)

- Фармація
(молодший спеціаліст)

Детальна інформація на веб-сайті університету - www.bsmu.edu.ua
та за телефонами (0372) 52-70-09, 57-75-84

серед всіх вищих навчальних закладів України.

ВСТУПНИКИ НАДАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ
УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:

1. На спеціальності з напряму “Медицина”:
• “Лікувальна справа”
• “Стоматологія”
• “Педіатрія”
• “Медична психологія”
• “Сестринська справа”
• “Лабораторна діагностика”
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1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Біологія або фізика
1. Українська мова та література
2. Хімія або біологія

Ліцензія № 498232, серія АВ від 20.10.2009 року
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оздоровчі

Версії

Як доглядати за ротом, щоби мати здорові зуби

Здорові білі зуби – не тільки
краса, але й показник нормальної
роботи внутрішніх органів та всього
організму загалом. Саме тому правильний догляд за порожниною рота
– необхідна складова гарного самопочуття. Якщо ж людина систематично ігнорує догляд за своїми зубами,
на них утворюється зубний камінь,
в одному міліметрі якого міститься
до 8 мільйонів мікроорганізмів! За
сприятливих умов вони швидко
розмножуються, безжалісно руйнуючи зуби та проникаючи у середину
організму. Це можна попередити,
якщо дотримуватись кількох простих
правил:
Відвідуйте стоматолога не
рідше двох разів на рік.
Дотримуйтеся «дієти для зубів». У вашому раціоні повинні
бути продукти багаті на кальцій,

фосфор, фтор, залізо, вітаміни
D, C, B6.
Не існує абсолютно шкідливих
та абсолютно корисних продуктів.
Для того, щоби зберегти зуби білими
та здоровими, не потрібно повністю
відмовляти собі в маленьких гастрономічних задоволеннях.
У 1 мм зубного каменю міститься 8 млн. мікроорганізмів!

Якщо ви звикли починати ранок
з чашки чорної натуральної кави – не
відмовляйтеся від своєї звички! За
даними мікробіологів Гейдельбергського університету, кофеїн знищує
бактерії, які викликають карієс у
порожнині рота. На жаль, кава може
надавати зубам жовтуватий відтінок.
Щоб звести цей ефект до мінімуму
– пийте каву через соломинку, роз-

Схудніть без дієт

1. Вранці:
Щодня вранці необхідно добре
снідати. Якщо ми цього не робимо,
наш організм переходить у «режим
голодування», тобто калорії спалюватимуться дуже повільно. Що ж їсти
на сніданок? Це може бути омлет з
яєць із болгарським перцем і цибулею, вівсянка з ягодами. Білкова їжа
повинна стати невід’ємною частиною
вашого сніданку.
Пийте каву. Нещодавні дослідження показали, що у людей, які
вживають каву, обмін речовин вище
на 16%.
Пийте холодну або кімнатної
температури воду. Організм спалює
калорії, нагріваючи воду, яку ми
споживаємо.
2. На роботі:
Завжди обирайте їжу з протеїном

– білок є будівельним матеріалом
для м’язів. М’язи спалюють калорії.
З’їдайте мінімум 30 г білка, це може
бути що завгодно – від сирка до курячої грудки.
Пийте зелений чай. Він містить
особливі компоненти, які допомагають спалювати жири.
Вживайте молочні продукти.
Кальцій, що міститься в них (йогурт,
молоко, кефір тощо), допомагає позбутися відпрацьованих продуктів
обміну речовин.
3. Купуючи продукти:
Намагайтеся купувати органічну продукцію. Пестициди та інші
хімікати шкодять здоров’ю. Хімічні
речовини, які містяться в продуктах,
негативно впливають на щитовидну
залозу. Вони критично сповільнюють
обмін речовин.

водьте її з молоком, а краще – одразу
прополощіть рот водою.
Відомо, що келих натурального
вина на день знижує ризик захворювання на рак, стимулює імунну
систему, знижує рівень холестерину
у крові. Але кислоти, які містяться
у вині, пошкоджують зубну емаль.
Тому стоматологи рекомендують
вживати цей напій з продуктами,
в яких низький вміст кислоти: горіхами, сиром. І обов’язково після
вживання вина полощіть рот чистою
водою і пожуйте гумку без цукру.
Натуральне вино вживайте
з горіхами та сиром.
Викурені цигарки (особливо під
горнятко кави!) здатні за лічені місяці
змінити колір ваших зубів, тому після
куріння бажано теж полоскати ротову

Вживайте їжу з приправами.
Перець чилі та інші пряні добавки
допомагають стимулювати обмін
речовин. З’їдаючи всього 1 столову
ложку цибулі, ви стимулюєте симпатичну нервову систему. Вживайте
аджику та інші гострі приправи (але
не перестарайтеся, бо можуть бути
проблеми зі шлунком, якщо ж у вас
вони вже є, від гострих страв краще
відмовитись).
Купуйте риб’ячий жир (в аптеці). Американські дослідники
довели, що споживання 6 грамів
риб’ячого жиру щодня, допомагає
позбутися зайвих кілограмів.
Вживання жирної риби (тунця,
сардини, лосося) допомагає забезпечити організм 90% рекомендованої норми вітаміну D. Вітамін
D сприяє харчуванню м’язових
тканин. Чим більше у нас м’язів,
тим швидше ми спалюємо калорії.
Також риба містить омега-3 жирні
кислоти, необхідні для нормального
обміну речовин.
Обмеження вживання алкоголю призведе до посилення вашого
обміну речовин. Печінка перетворює алкоголь в ацетат і починає
використовувати їх як джерело
енергії.
4. Вдома, після роботи:
Лягайте спати рано. Через недосипання перестають вироблятися
гормони, які регулюють тонус й
апетит. Дорослій людині необхідно
спати мінімум 8 годин на добу.

Телевізор – причина ожиріння
Просидівши весь день за комп’ютером на роботі, вертаючись
додому ми знову вмикаємо… комп’ютер. Деякі люди навіть їдять,
не відриваючись від монітора, а якщо сідають за стіл – вмикають
телевізор. Але зауважте: вживання їжі перед екраном може призвести до ожиріння.
Учені з Університету Брістоля дослідили, як саме пам’ять та
увага впливають на наш апетит. Вони набрали добровольців та
поділили їх на дві групи. Одна група обідала дев’ятьма різними
стравами, граючи в комп’ютерні ігри. Інша їла те саме, ні на що не
відволікаючись. Далі всі їли солодке.
Група, яка сиділа за моніторами, з’їла у двічі більше шоколадного печива, ніж добровольці з другої групи. Вчені зазначають, що першій групі було важче згадати, в якому порядку вони
їли запропоновані страви.
Таким чином, відволікаючись під час прийому їжі, ми не наїдаємося, тому протягом дня їмо більше продуктів, ніж нам
потрібно.
Попередні досліди показали, що перегляд телевізору під час їжі так само впливає на наш апетит і кількість з’їденої
протягом дня їжі.

порожнину.
Полуниця – це не тільки джерело
корисних вітамінів та мікроелементів,
але й природний відбілювач зубів.
Вчені довели, що в ній міститься фермент, який сприяє білизні зубної емалі,
а маленькі зернятка м’яко видаляють
зубний наліт.

вживання будь-яких солодощів.
Зуби «не бояться» шоколаду.
Притримуйтесь цих правил і ви
збережете білосніжну посмішку до
наступного візиту до стоматолога.

Полуниця – природний відбілювач зубів.
Ви вважаєте, що шоколад шкідливий для зубів? Це застарілий факт!
У шоколаді містяться поліфеноли і
флавоноіди, які є не тільки сильними
антиоксидантами, але й пригнічують
зростання бактерій, які викликають
карієс. Для безпеки зубів (та фігури)
можна з’їсти 50 г 56% шоколаду на
день. А ще стоматологи рекомендують обов’язково чистити зуби після

Діана САФРОНЯК, лікар-стоматолог
обласної клінічної лікарні

Радіація: захищаємось
заздалегідь!
Під час аварії на японській АЕС у повітря потрапили
радіоактивні речовини. Японському населенню
рекомендують носити маски та марлеві пов’язки, сидіти
вдома та не користуватися кондиціонерами. Для японців
приготували й препарати на основі стабільного йоду.
Світ завмер в очікуванні радіоактивної хмари. Але
підготуватися до цього і по можливості вберегти себе від
опромінення можна. І якщо, боронь Боже, радіоактивна
хмара нас не омине – ми будемо до цього готові!
Слід пам’ятати, що першочергово
від радіації страждають органи дихання.
Тому треба мати респіратор. Якщо
такої можливості немає – користуйтеся
марлевими пов’язками, змінюйте їх
частіше.
Щоб уберегтися від радіації, кілька
разів на день робіть вдома вологе прибирання.
Питну воду пропускайте через
вугільний фільтр, якщо фільтра нема під
руками, звичайне активоване вугілля
теж підійде. Киньте його в склянку,
розмішайте, а потім профільтруйте
через серветку.

Захистіться від
радіації… їжею!
Відомо, що в повітря японських міст
уже потрапили такі речовини, як цезій137 та йод-131.
Йод накопичується у щитовидній
залозі. Тому вживання йодомістких
препаратів наситить щитовидну залозу
та допоможе запобігти насиченню радіоактивним йодом. Але в жодному разі
не використовуйте йод, яким змащуєте
ранки! Це небезпечно для здоров’я.
Безпечнішими є водомісткі препарати
з аптеки. А ще краще – продукти, які
містять йод. 100 -200 г морепродуктів

та морської капусти набагато зменшують ризик зараження радіоактивним
йодом.
Йодована сіль теж добрий помічник.
Вживайте овочі та фрукти, багаті
на йод – банани, хурму, фейхоа, лимони, яблука, полуницю. Багато йоду і в
молоці, яйцях, маслі, яловичині. Але є
продукти, які блокують засвоювання
йоду, тому не слід їх вживати разом з
вищенаведеними: брюссельська та
білокачанна капуста, ріпа, хрін, соя,
квасоля, арахіс.
Цезій в організмі людини замінює
калій. Тому, вживайте їжу, збагачену
калієм – топінамбур, калину, горобину
(відвари), полуницю, лікарську кульбабу, сою, селеру, банани, ананаси, шоколад, картоплю тощо. Не приймайте
хімічних препаратів без поради лікаря!
Вживайте вітамін С. Він підвищує
опірність організму. Їжте багато різних
фруктів. Особливо лимони та апельсини. Грейпфрутом не зловживайте, адже
він «саджає» печінку.
Пийте відвар із шипшини: однієї
склянки на день буде достатньо. Але
тим, хто страждає на гастрит, потрібно
розбавляти його водою та пити після
їжі.
І в жодному разі не панікуйте! Адже
паніка знижує захисні сили організму!

■ 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

Передплатний індекс09584

№14 (378) 31.03.2011–07.04.2011

першоквітневі

Версії

Чернівецькихшколярів
поїтимуть пивом
Щоправда,
безалкогольним і корисним
П’ять мільйонів доларів
до кінця року інвестують
чернівецькі приватні підприємці для будівництва
першої лінії пивного цеху.
Проте готуватимуть тут не
звичайне пиво, а спеціальний пивний коктейль
за новітніми японськими
технологіями, корисний та
безалкогольний.
– Вже завершуємо розробку проектно-кошторисної документації, гадаю, вже у
вересні завеземо і змонтуємо німецьке устаткування для
виробництва пивних коктейлів, потужністю 4 000 пляшок
на годину, – каже генеральний директор підприємства
Святослав КУЗЬ. – Таке обладнання – унікальне не лише
в Україні, а й в усій Європі, адже донині такі пивні напої
виготовлялися лише в Японії.
За словами пана Святослава, японським вченим-біохімікам вдалося створити напій, кольором, смаком і навіть
запахом схожий на пиво, проте набагато корисніший, без
зайвих калорій і залишкового алкоголю.
– Тобто, на відміну від звичайного безалкогольного
пива, в якому все ж таки міститься піввідсотка алкоголю,
в нашому його не буде зовсім. Там є певна рецептура,
замість традиційного бродіння готується спеціальний
коктейль з амінокислот, ароматизаторів, вітаміну С, регуляторів кислотності та деяких інших хімічних речовин.
Напій бадьорить і тонізує, він не містить зайвих калорій,
тому його сміливо можна вживати тим, хто намагається
схуднути…
Чернівчани про «пивну новинку» ще не знають, проте
сподіваються, що вона замінить школярам та студентам
інші напої, зокрема алкогольні.
– Я на Театральній площі собаку щоранку вигулюю, то
бачу, з чим школярі на уроки бігають, – розповідає пенсіонерка Галина. – Взимку ще так собі… А от минулої осені
кожен другий з металевою баночкою (слабоалкогольні
енергетичні напої – ред.) зранку на уроки йшов! Добре,
що міліціонери їх ввечері звідсіля ганяють… А вранці за
ними хто стежитиме?!
Беручи до уваги, що українські тінейджери п’ють найбільше, випуск новітнього школярського «пива» може
вирішити цю проблему.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Ще кілька «качиних історій»
Яйця, від яких росли вуса
Цю історію в «МБ», який побачив світ 1 квітня періоду перебудовчих часів, розповіла журналістка Людмила
Пустельник. Публікація викликала страшенний переполох у коридорах влади. Почали говорити про епідемію
невідомої хвороби, яку нібито викликають яйця. Щоправда, авторка писала: коли їх пофарбувати у синій
колір і вже після цього варити, то вуса не будуть рости.

Небувалий урожай
макаронів у Швейцарії
Найзнаменитішим розіграшем XX століття, безумовно, став репортаж телекомпанії
ВВС про небувалий урожай макаронів в
Швейцарії, показаний в 1957 році.
У репортажі британських журналістів
мовилося, що швейцарці не можуть вирішити, що їм робити з гігантським урожаєм
макаронів. «Зима була м’якою, а макаронного довгоносика фермерам вдалося перемогти», – пояснював причину небувалого
врожаю репортер ВВС.
Репортаж викликав у Великій Британії
бурю емоцій. Громадяни обривали телефони телекомпанії з проханнями розповісти,
як вирощувати макарони. На всі прохання
у ВВС дипломатично відповідали: «Покладіть макаронину в банку з томатним соусом
і сподівайтеся на краще».
У 1970 році, продовжуючи традицію,
закладену ВВС, коментатор NBC повідав
слухачам про рекордний урожай маринованих огірочків у Західній Вірджинії.

Зроби свій телевізор
кольоровим
1962 року в Швеції існував тільки один
телевізійний канал, а всі приймачі були
чорно-білими. В одному з випусків новин
технічний фахівець телеканалу розповів,
що глядачі можуть легко зробити свої телевізори кольоровими. Все, що треба для цього,
– це натягнути нейлонову панчоху поверх
телеекрану. У це повірили сотні тисяч шведів, проте насправді кольорові телевізори
з’явилися в країні тільки 1970 року.

Тоді тільки одна людина від влади зрозуміла першоквітневий жарт. Це був Олександр Грушко, тодішній
начальник облздороввідділу. Хоча Людмила зіслалася
на інтерв’ю саме з ним. А пересічний і непересічний
люд настільки перелякався, що були випадки, коли
завідувачки дитячих садків відмовлялися від яєць, привезених з коровійської птахофабрики.

Дієго Марадонна
гратиме за московський
«Спартак»?

В Росії починається випуск
гранат, інкрустованих
діамантами

У 1988 році газета «Известия» опублікувала статтю, в якій мовилося, що Дієго
Марадонна веде переговори з керівництвом московського «Спартака». Повідомлялося, що «Спартак» готовий заплатити
Марадонні 6 мільйонів доларів за згоду
грати за команду.
Пізніше «Известия» зізналися, що
стаття була першоквітневим жартом.
Проте до цього новину про переїзд Марадонни в СРСР цілком серйозно встигло
повідомити агентство Associated Press.
Це був перший першоквітневий жарт в
радянській газеті.

У 1990-х роках в новинах західних
агентств з’являлися історії про російських
бандитів. У 1996 році агентство ІТАР-ТАРС
повідомило, що один із військових заводів
РФ почав випуск ручних гранат, інкрустованих діамантами. Той факт, що бандити в
Росії жорстокі, зовсім не означає, що вони
не стежать за модними тенденціями. «Вибух такої гранати залишить тіло вашого
ворога не в калюжі крові, а в оточенні
блискучих діамантів», – мовилося в повідомленні.

Гарячеголові
безпанцирні крижані
хробаки
У 1985 році журнал Discover оголосив про те, що італійський біолог Апріл
Паццо (у перекладі «День сміху») виявив в Антарктиді невідомий науці вид
черв’яків, яких він назвав «гарячеголові
безпанцирні крижані хробаки». Як заявив учений, на їх головах розташовані
кістяні пластини, які нагріваються до
температури кипіння, дозволяючи цим
мешканцям Антарктики бурити товщину
снігу і льоду з дуже великою швидкістю.
Причому, за словами Паццо, вони полювали на пінгвінів і, ймовірно, були
причетні до таємничого зникнення дослідника Антарктиди Філіпа Пуассона
(Philippe Poisson) в 1837 році.

Тіло Леніна в паризькому
Діснейленді
У 1995 році газета «Irish Times» опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що
керівництво Діснейленда веде переговори
з російським урядом про купівлю тіла Володимира Леніна. За даними газети, мавзолей
разом з тілом Леніна планується перевезти
в новий Євродіснейленд.

Тату в обмін на довічну
знижку
У 1994 році американська радіостанція
National Public Radio оголосила про те, що
будь-яка людина, що зробила собі на вусі
тату у вигляді логотипу Pepsi, отримає
довічну знижку в 10% на всю продукцію
компанії. Протягом всього квітня на радіо
дзвонили підлітки, які «виконали умови».

Художниківмаєбутиякомогабільше–вониприкрашаютьжиття
Персональна виставка
художника-педагога Володимира
Денисова «Гроно» відкрилася
позавчора в Чернівецькому
художньому музеї. Саме того дня
митець святкував 60 років від
дня народження.
І 26 років із них віддав викладанню рисунка, живопису та композиції у Чернівецькій
художній школі імені Миколи Івасюка. Чи
не тому на святкову імпрезу прийшли переважно викладачі-колеги, багато його учнів
та випускників. Дехто навіть з батьками,
братиками-сестричками. Хоча вітали ювіляра
і колеги-художники, і просто поціновувачі
прекрасного.
- Уже назва виставки, однойменної з
назвою одного із творів, свідчить про закоханість у цей податливий матеріал...
- Вироби з дерева захопили мене з дитинства. Займався у гуртку при Будинку піонерів,
але тоді навіть уявити не міг, які пластичні
можливості має цей матеріал. А специфічні

інструменти його обробки вперше побачив в
училищі. Там й осягнув спеціальні техніки та
технології, а також зрозумів: дерево – дуже
вдячний матеріал, який може стати співзвучним
твоїм відчуттям і думкам.
- Ви створили ілюстрації до збірок
казок Буковини, Закарпаття, Покуття,
Полтавщини... Та й з п. Зінчуком, який зібрав стільки народної мудрості воєдино,
Ви були знайомі ще з Вижниці?
-Я з ним взагалі не знайомий. Хоча вже побачили світ сорок збірок казок!
Сорок томів уже видав цей невтомний
чоловік з Довгопілля Путильського району.
Але особисто нам так і не вдалося зустрітися.
Для створення ілюстрацій я читаю тексти, «занурююсь» у зміст. Що виходить – розповість
виставка, на якій я представив левову частку
«казковості».
- Хто володіє рисунком, той володіє
неоціненним скарбом – це один з постулатів Мікеланджело.
- Це я зрозумів ще в юності, під час навчання у Вижницькому училищі прикладного
мистецтва. Мої викладачі – Скиба, Жаворонков, Косович, – закладали міцний фундамент
знань, вміння і розуміння, посилений згодом

Гегамяном та Єфименком.
В Одесі прижився вислів художника-педагога Фраєрмана, який часто повторював,
коли мова заходила про новаторські пошуки:
«Художників має бути якомога більше, вони
прикрашають життя». Отак ми й формувалися
– одні сповідували традиції, інші – новаторство.
Хоча за будь-яких обставин найпершим повинен бути базовий багаж знань. Пам’ятаю, як в
Одесі ми по кілька разів здавали креслення,
нарисну геометрію, а іспити могли тривати до
третьої години ночі. Аби ми засвоїли необхідне,
як алфавіт чи табличку множення...
- Вам сьогодні подарували дві книги
– нумізматичну, як данину Вашому захопленню, та «Митці Чернівців» – як
побажання у наступному томі побачити
Ваше прізвище.
- Давно захоплююся нумізматикою, геральдикою, прапорництвом. Уже 6 років минуло,
як став членом Українського геральдичного
товариства. Тоді ж розробив його прапор. Автор герба і прапора Хотина (1996) і Хотинського
району (2003) (тобто переміг у конкурсах
– авт.). А що стосується енциклопедичних видань – це так, констатація фактів, але для мене
суттєвішою є моя творча робота, як педагога і

як скульптора, живописця, графіка, майстра
декоративно-вжиткового мистецтва.

Галина МАТВІЇШИН,
мистецтвознавець.
Фото автора
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ВасильКаВальєро:закуліснихсправмайстер
У кожного своя доля. Знати б лише одразу – яка. А
то як буває: продзеленчить останній дзвіночок, уже
ніби й треба визначитися з професійною дорогою
та життєвими пріоритетами. Та ні тобі віщих натяків
і доленосних знаків, ні талантів якихось особливих.
Що тоді робити, куди подітися? Рвати на собі останню
сорочину і чимшвидше бігти, аби пробитися в люди?
Чи махнути рукою і чекати, щоби тебе життям
«винесло» туди, куди треба?
Герой нашої розповіді Василь ГОНТЮК, він же
«КаВальєро», сорочки на собі не рвав. Бо ощадливий.
Але і вдалі нагоди, які траплялися, аж ніяк не
гайнував…
У дитинстві Василя в космос не
тягнуло, зірочок яскравих з неба він
не хапав. Життя його тягнулося без
якихось особливих пригод, мляво і
неспішно. Мріяв, щоправда, стати
популярним естрадним співаком…
– Гітара – моя хвороба ще з дитинства. – каже Василь. До того ж,
що то за рокер без відповідної зачіски? – Скільки себе пам’ятаю, ще
з садочку, ходив з довгим волоссям,
по плечі…
Батьки на 18-річчя навіть подарували сину електрогітару. Тож
Василь із превеликим ентузіазмом
деякий час «махав патлами і лабав
брутал», намагаючись зібрати крутезну рок-банду. Проте зрозумів,
що над цим треба багато працювати,
ставити голос… Отож захоплення
швидко минулося. Та з’явилися інші
– театр і бальні танці.

«Театр – злий магніт,
крутий і кльовий!»
У театрі Василь працює вже шостий рік. Проте потрапив він туди несподівано і неочікувано. Протирав
штанці в одинадцятому класі, коли
це раптом один хороший знайомий
запропонував йому спробувати попрацювати в освітлювальному цеху.
Хлопець погодився, хоча зайвого
пієтету до театральних лаштунків не
відчував.
– Раніше не любив театр взагалі.
Коли водили туди зі школи – тікав з
вистав. А потім, коли вже почав там
працювати, зрозумів, що це кльово і
круто. Театр – злий магніт! – посміхається Василь.
Отож зранку він ходив на уроки,
а зі школи – в театр, допомагав виставляти світло, світив прожектором

Танцювати може кожен, і не лише на паркеті!
під час вистав.
Коли ж нарешті отримав шкільний
атестат – подався до КНТЕУ, вивчати
менеджмент. Батьки про вибір сина
дізналися вже постфактумом.
– Чому саме туди вступив – і досі не
маю жодного уявлення, всі вступали – і
я, всі вчитись – і я вчитись, заочно…
Щоправда, від навчання та театральної праці невдовзі довелося відволіктися – Василя забрали до армії, в
протиповітряні війська.
– Стежив за небом! – каже він.
Василю і тут пощастило – служити довелося в Херсоні, в штабі, все більше
у нарядах. Але, як стверджує, «ракету
бачив».
Далі – повернення «за сцену»,
тобто в цех з її оформлення. Як тільки
не називають цих трудяг закулісного фронту – і монтувальниками, і
декораторами, й оформлювачами, і
машиністами сцени… Тут вам не тільки
цвяхи бити – доводиться годинами вибудовувати чудернацькі конструкції,
влаштовувати на сцені справжнісінькі
річки та кукурудзяні поля… Завдяки
монтувальникам під час вистави сцена
крутиться, декорації рухаються, літають казкові герої. До речі, подивитися
на цих бравих монтувальників можна
не тільки під час монтування. Саме
вони наприкінці вистави «Мадам Боварі» за Флобером, забивають останнього цвяха в домовину бідолашної
Емми, – у ролі похмурих гробарів.

І тут у мене з’явилася
партнерка, друга,
третя…

Уявити себе рок-зіркою можна і в фотостудії
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З театру розпочалося і захоплення
Василем танцями.
– Надивився я на наш театральний
балет, і вирішив – треба і мені спробувати... Почав ходити на заняття з

бальних танців. Чому саме бальні?
Гарні танці, парні, можна ще й на
дівчат подивитися, – згадує Василь.
– Спочатку відчував себе таким незграбним, скутим, затиснутим… Проте
пройшло кілька місяців, і вирішив –займатимусь серйозно.
Невдовзі у Василя з’явилася
партнерка, друга, третя… Коли до 8

У будь-якій справі, не тільки в танцях,
треба «пахати як Папа Карло». Якщо
серйозно взятися, тоді і за місяць
почнеш танцювати. Чемпіони займаються по 6-8 годин у день, тому якщо
будеш займатися лише якусь годинку
в день – великим танцюристом не
станеш.
Василь планує колись відкри-

В образі гробаря з вистави «Мадам Боварі»
Березня для жіночого колективу театру чоловіки влаштовували «капусник», Василя запросили станцювати.
Спеціально для виступу танцюристу
гуртом підбирали псевдонім. Хтось
запропонував: «Кабальєро». Ще
хвилька дебатів – і нарешті на сцені,
роздмухуючи пристрасні флюїди,
з’явилася нова танцювальна зірка
Василь КаВальєро.
Зрештою, просте захоплення
танцями переросло у справжнісіньку
пристрасть: Василь чи не щовечора
витанцьовував латину у різноманітних
бальних гуртках, торік вступив до Рівненського державного гуманітарного
університету (кафедра хореографії).
– Я є бальник! – жартує Василь.
– Проте доводиться навчатися і народним танцям, і класичному балету.

ти власну школу і викладати… Але
поки до цього ще далеко, доводиться
якось крутитися і заробляти гроші
на навчання. В театрі надто не розживешся, тому Василь підробляє ще
й у фотостудії.
– Якось зателефонували знайомі,
кажуть – ти ж тямиш у декораціях,
оформленні сцени? Отак я і потрапив
до фотостудії. Підробляю асистентом, помічником фотографа: готую
фотозйомку, конструюю декорації…
Колектив мені подобається: моделі,
візажистки і парукарки… – мрійно
мружиться Василь.
І справді, кому б не сподобались
такі гарненькі колежанки? Отож, мораль нашої розповіді: «Тримай носа за
вітром і не втрачай нагоди!».

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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