Землетрус на Буковині буде у червні
Точну дату землетрусу на
Буковині визначили слухачі
«Витоків» – Чернівецької
філії Української академії
цілительства, – на своєму
останньому занятті нинішньої суботи.
Як це їм вдалося і що відбувалося, а також якої саме сили і коли буде
цей землетрус – читайте у наступних числах «Версій».

versii@ukr.net
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Відновлюйся!
Березовиця – найкращий лік!

Чернівці: хроніка боїв
останнього тижня

3 стор.

Дороги смерті
15 стор.

Що чекає нас у квітні! Буковиназаготовляєберезовийсік
Покоцали цісаря

Місцевівандализнову«приклалися»до
пам’ятника культури
Цього разу «від важкого тупого предмета» постраждав
австрійський цісар Франц Йосиф Перший, встановлений
восени 2009 року у скверику навпроти Чернівецької
гімназії №5. До речі, скверик цей віддавна відомий чернівчанам як місце толерантного співіснування школярів,
працівників СБУ, Прокуратури та базару, релігійних проповідників, а також брудних, бородатих дядьків, котрим
місцеві лавочки вже давно стали ліжками. Маємо тепер
ще й хуліганів?

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

3, 14 стор.

Буковинка у 41 рік
народила 20-ту дитину!
Двічі мати-героїня,
якщо брати до уваги, що
відзнаку вручають за 10-х
дітей, народила цього тижня немовля у чернівецькому пологовому будинку
№2, що на вул. Ровенській. Мешкає пані Леонора Намені у селі
Остриця Герцаївського району.
Жінку, яка, безперечно, може увійти до книги рекордів
Гіннеса, невдовзі відвідає та привітає з непересічною навіть для
усієї держави подією губернатор області Михайло Папієв.
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Чернівці:ХронікабоївОстанньоготижня
30 березня,18.30

– До виборів міського голови
мене не допустять – відкриють
кримінальну справу. А коли її
закриють, буде вже пізно, вибори
пройдуть. Так вчинили з лівадійським головою, та й не тільки з ним,
– наголосив Микола ФЕДОРУК на
прес-конференції, яка відбулася
після мітингу на Центральній площі.
Міський голова зауважив також, що
«йдеться не про його амбіції, які він
уже задовільнив, а про те, як житиме чернівецька громада».
Із Звернення М. Федорука
до громади
«...вичерпавши всі правові
шляхи впливу на депутатів, які ігнорують законодавство, підтримую
ініціативу громади про проведення
місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Чернівецької міської ради VІ
скликання. Буду звертатися до Верховної Ради з проханням прийняти
таке рішення і дати можливість
чернівецькій громаді власними
силами поставити крапку у цьому
конфлікті».

31 березня, 10.00-13.00
Чернівецька міська рада достроково припинила повноваження Чернівецького міського
голови Миколи Федорука. Вона
вирішила також, що повноваження
міського голови тимчасово здійснюватиме секретар міськради Віталій
Михайлішин.
Було також створено комісію для
здійснення організаційних та інших
заходів, пов’язаних із припиненням
повноважень голови у складі депутатів Чернівецької міської ради Олексія
Редька (голова комісії), Ірини Зрибнєвої та Василя Ткача.
Ініціативна група «Захистимо Чернівці» надіслала Відкрите
звернення Президенту України
В. Януковичу. У ньому, зокрема,
говориться: «Просимо Президента
підтримати вимогу чернівчан до ВР
про дострокове припинення повноважень Чернівецької міської ради VІ
скликання та, як Почесного голову
Партії регіонів, дати належну оцінку
позиції, діям Чернівецької обласної
та міської партійних організацій,
які завдали нищівного удару іміджу
та авторитету цієї політичної сили у
Чернівцях. У разі ігнорування вимог
громади Чернівців, залишаємо за
собою право розпочати загальноміську акцію протесту, припинити
участь у будь-яких заходах обласної виконавчої влади та розпочати
публічну обструкцію дій усіх партій,
представники яких у Чернівецькій
міській раді діють всупереч волі
більшості мешканців толерантного і
демократичного міста Чернівці!»
«Підприємці МТК «Калинівський ринок» та ТВК «Добробут» не мають відношення до
розповсюдженої в деяких засобах масової інформації заяви
Асоціації малого та середнього
бізнесу. – Таку Заяву отримали ЗМІ
електронкою від Ради профспілки
захисту підприємництва м. Чернівці за підписом голови Марії
ФІЛІПЧУК та 15-ти членів ради.
У Заяві говориться, що їх турбує те,
що підприємців використовують для

досягнення меркантильних цілей».
Натомість Рада профспілок вимагає
«проведення одночасних дострокових виборів депутатів міської ради та
міського голови».

«Бізнес-інтереси партії влади
поставили під сумнів існування
самоврядування у Чернівцях»
– так оцінила у своїй Заяві ситуацію
Чернівецька обласна організація
політичної партії «Фронт Змін».
Далі повідомляється: «Сьогодні у
Чернівцях Партія регіонів спільно зі
своїми сателітами – кількома десятками депутатів від «Нашої України»
та «Батьківщини» – вкрали вибір
громади міста! Жодних законних
підстав для дострокового припинення повноважень міського голови
у Чернівцях немає!
Ми не допустимо, щоб міського
голову, за якого проголосувала
більшість виборців, підмінили маріонеткою з функціями «виконувача
обов’язків».
Наша партія неодноразово попереджала, що на прикладі Чернівців влада відпрацьовує сценарій
встановлення біля керма угодних
їй осіб, нехтуючи волевиявленням
мешканців міста. Вочевидь, «ляльководи» зі столиці помиляються: Ми
не дамо вкрасти місто! Ми захистимо
вибір чернівчан!»
Депутати від фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у міськраді розірвали свої
бюлетені у присутності журналістів, припинивши будь-які
інсинуації стосовно позиції
«Свободи» з цього питання,
– повідомила Прес-служба Чернівецької обласної організації ВО
«Свобода». Вона заявила також
про те, що діяльність «вічно живого» Миколи Трохимовича та його
«тимурівської» команди за всі 17
років викликає чимало питань, в
тому числі і тих, які вже поставлені
стосовно роботи і Калинівського
ринку, і аеропорту, й інших комунальних підприємств». Але «не для
того зараз проявляють депутати
таку піонерську активність, щоби
допомогти громаді краще жити, і
щоби чернівчани отримали, нарешті,
контроль над фінансовими потоками
міста». Насамкінець свободівці роблять висновок, що «контроль над
фінансовими потоками забирають у
міста та міського голови, щоби віддати його Партії Регіонів. Яка з цього
користь для громади може вийти, ми
вже бачимо в масштабах цілої країни. Зашморг затягується все тугіше,
навіть останньої ілюзії гілок влади
більше не існує, а зубожіння народу
перейшло всі межі, українська нація
в чергове опинилася на межі вимирання».

1 квітня
– Найважливіше – відновити
роботу міста. Задля громади, задля держави, – заявив перший
заступник голови облдержадміністрації Георгій ГАЛИЦЬ на
зустрічі з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації
та міської ради, які опікуються соціальною сферою. Інформацію про це
розповсюдила прес-служба ОДА.
«Тільки у разі злагодженої роботи
всіх служб, в основі якої – спільна
мета та взаєморозуміння, ми досягнемо необхідного результату»,

– наголосив п. Галиць під час робочої наради. Він також поообіцяв,
що «на перехідному етапі крайова
виконавча влада підкладатиме своє
плече, сприятиме відновленню належного робочого процесу в міській
раді». Він повідомив, що днями в
місто надійдуть серйозні фінансові
інвестиції на розвиток комунального
господарства, в тому числі і з держбюджету. Відтак очільник пообіцяв,
що «Жодних переслідувань керівників, які ще вчора змушені були під
тиском брати участь в організованих
акціях на підтримку колишнього
мера, не буде. Люди мають відчути
захист з боку влади і спокійно працювати».

НЮК. Він також наголосив, що на
депутатів чинився суттєвий тиск.
Політик сказав про те, що опозиція
ініціюватиме зміни до законодавства,
бо відміна імперативного мандату
позбавила впливу на тих, кого обирають. За словами київського гостя,
нині «Батьківщині» важко достукатися до ЗМІ, щоби пояснити людям
свою позицію. Та невдовзі, на переконання п. Романюка, цифри, себто
суми у платіжках на газ, електрику,
ціни на хліб і крупи тощо, відкриють
очі громадянам.
...Нещасну долю України завжди
творили зрадники.

– Місцеве самоврядування
під загрозою. У Чернівцях повинні відбутися одночасні вибори
міського голови та депутатів
міської ради. – Таку думку висловив міський голова Сум Геннадій
МІНАЄВ, який ініціював з цього
приводу Звернення до Президента
України та попросив керівника АМУ
стати координатором збору підписів
під цим документом.

За словами Георгія ГАЛИЦЯ,
першого заступника голови обласної державної адміністрації,
його зустріч з журналістами спричинена контентом інформаційного поля
регіону та України, різночитанням
подій навколо Чернівецької міськради й участі в них облдержадміністрації
Як відзначив п. Галиць, до ОДА
звернувся в.о. міського голови Михайлішин і тому вирішили допомоги
в організації життєдіяльності міста.
Тим паче, що до цього спонукав
й аналіз соціально-економічного
становища обласного центру. Відповідальним же за роботу з міськрадою
призначили заступника голови ОДА
Василя Бурлаку.
«Місто Чернівці – банкрут», – заявив на брифінгу Г. Галиць. За його
словами, сьогодні місто живе, образно кажучи, з коліс, на казначейських
позичках. «Станом на 5 квітня на
єдиному казначейському рахунку
Чернівців було 743,2 тис. грн, – повідомив він. –А це – обсяг одноденних
надходжень, які, скажімо, вчора
склали 697,9 тис. грн. У бюджеті
розвитку Чернівців – 40393 грн, в
дорожньому фонді – 38 647 грн. Водночас, на депозитах лежить 6,8 млн.
грн., які можна було б використати з
користю для міста».
За словами Галиця, житловокомунальне господарство міста покинуте напризволяще: борги водоканалу складають понад 32 млн.
грн і зростають щомісяця на півтора
мільйона. У зв’язку з цим уже днями мав закінчитись опалювальний
сезон, бо попереднє керівництво
не змогло вирішити питання з НАК
«Нафтогаз України» про виділення
лімітів на його продовження. Та,
завдяки втручанню голови ОДА,
проблему було вирішено. Крім цього,
зазначив перший заступник голови
крайової виконавчої влади, 90%
всіх заборгованостей з виплати заробітної плати сформувались у Чернівцях: станом на 1 квітня у місті не

4 квітня, 15.00
«Прямого губернаторського
правління в Чернівцях немає»
– запевнив присутніх на «Годині
журналіста» у міськраді в. о. голови
Віталій МИХАЙЛІШИН. Він також
наголосив, що не планує кадрових
змін, але всіх заступників колишнього мера, які пішли у довгострокові
відпустки, відкличе за виробничою
необхідністю – нехай працюють або
звільняють місце для інших.

4 квітня, 16.30
– У міській раді вже немає
фракції ВО «Батьківщина», – сказав із сумом на прес-конференції
в.о. голови обласної організації
Іван МУНТЯНУ. – А таких депутатів,
як пп Антоняк, Баскевич, Боднар,Вікнянський,Громадський, Гросу,
Іванюк, Кишлярук, Савка, Ткачук,
Червінський виключено з партії.
Позбавлення партійності ще двох
депутатів вирішуватиме Президія
Політради партії.
Неважаючи на те, що голова
фракції М. Кирилюк оприлюднив на
сесії Заяву бюро міської організації
партії «Батьківщина», – а воно одноголосно прийняло рішення про
те, що фракція не братиме участі у
голосуванні, – сталося так, як сталося. Чому? Саме з цим зараз і розбирається секретаріат партії, про
що повідомив перший заступник
голови, начальник департаменту
ВО «Батьківщина» Тарас РОМА-

5 квітня, 12.00 – 12.20

виплачено 1,868 млн. грн заробітної
плати із загальної суми боргу по області в 2,228 млн. грн.
«Тому обласна державна адміністрація прийняла рішення надати
міській раді необхідну допомогу
у вирішенні проблем в житловокомунальному, дорожньому господарствах, ремонті дахів, під’їздів,
ліфтів, – сказав очільник. – Таким
чином наповнюватимемо реальним
змістом гасло «Спільними зусиллями», яке дотепер було декларацією
попереднього керівництва».
Водночас Георгій Галиць вважає
«політично-емоційним вихлопом»
проведення місцевого референдуму про припинення повноважень
міської ради 6 скликання, спроби
зорганізувати який ініціюють певні
місцеві політики. Перший заступник
при цьому посилається на рішення
Конституційного суду, згідно з яким
виключена можливість дострокового припинення повноважень
місцевої ради шляхом проведення
місцевого референдуму.

5 квітня
Жодна із статей Статуту АМУ
«не містить завдань захисту
міських голів у їх стосунках з
відповідними радами. Про це
йдеться у Листі депутатів міськради
до президента та віце-президента
з виконавчої роботи Асоціації міст
України, який вони розповсюдили
через елекронну пошту всім ЗМІ.
Його автори вимагають «припинити
цькування Чернівецької міськради,
зняти із сайту Асоціації тенденційні
й упереджені матеріали стосовно подій, що відбулися у Чернівцях...»

5 квітня, 16.30
– Громадяни держави не
тільки мають право, а й повинні
контролювати владу. А коли бажання влади йдуть у розріз із
бажаннями людей, такій владі
треба сказати «Ні!», – так розпочав
Олег БОТУШАНСЬКИЙ прес-конференцію ініціативної групи «Захистимо
Чернівці». – Влада сьогодні тисне на
тих, кому покликана служити. Саме
тому ми й організовуємо референдум,
право на який закріплене 5 статтею
Конституції України.
Організатори прес-конференції
повідомили також, що вони надіслали
відповідні звернення до мерів містпобратимів та послів Канади, Австрії,
США тощо.
Юрист Ілона САРАФІНЧАН
роз’яснила, що підписів однієї десятої частини виборців, тобто 18300
чернівчан, буде достатньо, щоби
рішення референдуму вважалося
таким, яке треба виконувати.

Міська акція «Спільними зусиллями захистимо Чернівці»
Шановні чернівчани! 42 депутати Чернівецької міської ради проігнорували наші вимоги і
протиправно відправили у відставку мера Миколу Федорука. Таким кроком вони знехтували
волею майже 65% виборців, які довірили Федоруку керувати нашим містом. Вони не спитали з
цього приводу думки чернівчан, а діяли брутально і брехливо, перекресливши закон і мораль.
Якщо цих депутатів, керівників області з якихось причин не влаштовував мер Федорук, вони
мали б провести місцевий референдум і йти на нові вибори зі своїм кандидатом у мери. А
вже чернівчани вирішували б, хто з кандидатів гідний стояти у керма. Наше місто не потерпить
політичних рейдерів, які протиправним шляхом узурпували владу в міській раді.
Ініціативна група «Захистимо Чернівці», яка об’єднує громадські організації та небайдужих
чернівчан, закликає усіх мешканців міста, які люблять Чернівці і шанують свої права, закон та
демократію, прийти 8 квітня о 17.30 на Театральну площу, 5 до Палацу культури
і взяти участь у зборах громадян з питань проведення місцевого референдуму щодо
дострокового припинення повноважень діючої Чернівецької міської ради VІ скликання.
Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт.
Захистимо свій вибір і своє місто!
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Дороги смерті

або Як вберегтися від трагедії
На Буковині торік зафіксовано 2700 аварій, тоді
як в усій Франції, де машин у 3 рази більше, ніж в
Україні, за рік стається 3000 – 3500 ДТП.

цифра тижня
Зпіснеюпожиттю.
І так 105 років!
105-річний ювілей цього тижня відсвяткувала чернівчанка Олена Панаща.
Разом із чоловіком Іваном вона довгі
роки багато й тяжко пропрацювала у
колгоспі, пережила голодомор, пізнала
жахи двох війн, післявоєнну відбудову... Проте, незважаючи на скруту та
негаразди, змогла виховати п’ятеро дітей, виняньчити вісім онуків. Уже третій
десяток років Олена Тимофіївна живе у
Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій із донькою Надією: уважно дивиться
серіали і тішиться онуками.
Секрет довголіття, стверджує пані
Олена, не лише у генах (її батько теж
був довгожителем). Від життєвих негараздів завжди її рятували пісні. Хтозна,
якби життя Олени Тимофіївни склалося
інакше, замість колгоспних грядок підкорилася б їй естрадна сцена... Адже мала
колись дуже гарний голос, знала багато
пісень, співала українською, російською,
польською мовами. Ось і на своє 105-ліття життєрадісна бабуся разом з гостями
бадьоро підіймала келих шампанського,
співала пісні своєї молодості та розчулено
посміхалася, притискаючи до себе букетик весняних квітів...

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Понад 1 мільйон людей
у світі щороку гине в автопригодах, 10 мільйонів
– отримують травми різного
ступеня важкості, – повідомляє Всесвітня організація
охорони здоров’я. Щорічні
збитки від ДТП складають
майже 3% світового валового доходу.
Про ситуацію на дорогах та наслідки ДТП на Буковині – у розмові
з Володимиром ВАСЮКОМ, професором, завідувачем кафедри
травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ.

13% аварій Європи
– в Україні
Минулого року на Буковині сталося 2486 ДТП, тобто,
майже 7 аварій щодня, в яких
загинуло – 70, травмовано 36
людей.
– До 2020 року, за прогнозами
ВООЗ, смертність від ДТП вийде
на третє місце після серцевосудинних та онкозахворювань.
Третина загиблих – молоді люди

віком від 15 до 25 років. Такі показники рівноцінні втратам у
війнах!
У Франції, де кількість машин
втричі більша, ніж в Україні, кількість ДТП становить 3-3,5 тисячі
(наприклад, 2010 року лише в
Чернівецькій області зафіксовано 2,7 тис. ДТП).
На дорогах України помирає
13% людей від загальної кількості
загиблих у ДТП у країнах Європи.
Це свідчить про потребу удосконалення медичної допомоги постраждалим на догоспітальному і
госпітальному етапах, – наголошує професор-травматолог.
За 9 років Афганської війни загинуло 13 тис. радянських військовослужбовців.
За один рік у світі на дорогах
гине 1,3 млн. людей!..
– Через що найчастіше стаються аварії?
– Причин багато, але найпоширеніші – неправильна організація
дорожнього руху, погані дороги
(ями, вибоїни), неочікувані перешкоди. На погіршення ситуації
впливає ще й менталітет людей

– перевищення швидкості, водіння
в нетверезому стані. До речі, як правило, кількість ДТП удень більша,
проте нічні аварії більш травматичні, в них більше гине людей.
Ще одна актуальна проблема
– засліплення. В європейських
країнах максимальна потужність
ламп – 60 Вт. У нас ставлять від 100
Вт і вище. І навіть коли увімкнуте
ближнє світло, водія із зустрічного
транспорту все одно сліпить. Отож,
коли машина із яскравим світлом
проїде, засліплений водій не одразу
побачить, що коїться на шляху. А
раптом пішохід «вискочить», чи
велосипедист вирулить з-за рогу,
або підвода їде… Якби проводився
певний контроль потужності фар, це
могло би врятувати сотні життів.

Перехрестя смерті
На 1 загиблого в автоаваріях припадає 7-8 травмованих.

Відновлюйся!
Березовиця – найкращий лік!

– За десятки років роботи у хірургічному відділенні зрозумів, що на
Буковині є небезпечні ділянки, на яких
особливо часто трапляються транспортні пригоди, – каже Володимир
Леонідович. – Одна з них – на трасі у
напрямку до Хотина, якщо точніше
– на перехресті Новоселиця – Рингач.
Вважаю, що там неправильна розмітка. Колись там був вказівник з інформацією, що саме на цьому відрізку
дороги загинуло 38 людей. Думаю,
його варто було б повернути…

Порада
автомобіліста
проф. Васюка
Особисто я користуюся одним дуже дієвим способом проти
яскравого світла зустрічного
автомобіля: закриваю одне око,
а коли машина проїжджає – відкриваю, тоді одразу видно всю
дорогу.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Щеплення тварин
– обов’язкове

Буковина заготовляє березовий сік
Найбільший із трьох масивів,
де заготовляє березовий сік державне підприємство «Хотинське
лісове господарство», розташувався на території Колінківецького лісництва, яке розкинулося
на Хотинській височині. Там найпрохолодніше місце в районі, а
тому і найкраще для добування
березового соку.
Коли потраляєш туди вперше, не можеш зрозуміти, що там
відбувається. Біля кожного дерева на землі лежить прозорий
целофановий мішок, з’єднаний
із білокорим стовбуром. Кожного
ранку ці мішки, в яких по 2 відра
цілющої рідини, звільняють від
вмісту, переливаючи до бочки на
колесах. Коли вона набереться
до верху, її відправлять на заготівельний пунк до споживача.
– Цього року ми заготовимо
до 100 тисяч літрів березового соку. Торік мали 45 тисяч
літрів й одного споживачазамовника – підприємство з
села Кам’яна Сторожинецького
району, – каже Тарас Іванович ДОВГАНЮК, директор
ДП «Хотинський лісгосп».
– Нині уклали вже 3 договори.
Додався переробний цех зі
Сторожинця та Заставнівського

району. Один літр продаємо за
75 копійок. Деревам, з яких беремо сік, уже під 60. Тож після
цьогорічної підсочки, протягом
наступних 2-3-х років, будемо
їх зрубувати.
Період виділення березового соку залежить від погоди.
Коли земля прогрівається і сік
починає рухатися стовбурами,
тоді й розпочинається його
заготівля. Тривалість процесу
теж регулює погода. Найкраще
йде сік, коли вночі прохолодно,
а вдень не більше 10-ти тепла.
– Одного року сік заготовляли 36 днів – то був рекорд,
– пригадує директор. – А буває,
що і через два тижні процес
припиняється.
Майстер лісу Олександр
Максимович ТИМЧУК розповів про технологію заготівлі
соку та продемострував усе
це наочно. Мішки, приміром, у
них замінили скляну тару позаторік. Бо так вигідніше: і за грошима – мішки значно дешевші,
і за зручністю – мішок можна
вкласти під кутом до дерева і
прив’язати довкола трубки з
бузини, яку засвердлюють у
дерево. Але не глибоко, всього
на 2-3 см. Бо зазвичай сік йде

поверхневим шаром між корою і деревиною. За одну добу
береза дає від 1 до 30 літрів
соку.
До речі, останім часом березових гаїв поменшало – їх не
сіють, бо до лісоутворюючих порід у Хотинському ДЛГ належать
тільки дуб, бук, клен і ясен.

Як самому зібрати
«березові сльози»
Найголовніше тут – не нашкодити дереву. Та й робити
це треба тільки в екологічно
чистих лісах, тому що береза
вбирає шкідливі речовини і
вихлопні гази.
Для маніпуляції виберіть
березу, діаметр якої не менше
20 см, з добре розвиненою кроною. На відстані 20 см від землі
в стовбурі дерева акуратно
проробіть маленький отвір на
2-3 см вглиб. У зроблений отвір
або під ним вставте лоток з
берести або інше напівкругле
пристосування (можна гілку
з бузини, як роблять у ДЛГ,
бо всередині вона порожня),
яким стікатиме сік. Жолобок
повинен бути направлений в
пляшку, банку або пакет.

Свіжий березовий сік
зберігається в холодильнику трохи більше 2 діб
Кращим часом для збору
соку вважається проміжок
між 12 і 18 год., коли він тече
найбільш активно. Кількість
отворів, які можна зробити,
залежить від діаметра дерева:
якщо 20-25 см, то тільки одне,
25-35 см – два, 35-40 – три,
а якщо діаметр більше 40 см
– допустимо зробити чотири
отвори.
Після того, як зберете
сік, не забудьте допомогти дереву одужати:
потрібно закрити отвір
воском, пробкою або мохом, щоби через нього
не потрапили бактерії,
які можуть становити
серйозну загрозу його
життю.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версії»
(Розповідь про корисні та
лікувальні властивості березового cоку – на 14-ій оздоровчій
сторінці)

50 тисяч собак прищепили 2010 року, ще 100 тисяч
псів планують прищепити цьогоріч…
На прес-конференції в ОДА обговорювали питання
забезпечення стабільності епізоотичної ситуації на
Буковині.
За словами Бориса ТОДОРЮКА, начальника
Головного управління ветеринарної медицини
в Чернівецькій області, на Буковині здійснюється
профілактика та щеплення тварин від особливо небезпечних інфекційних хвороб. В області проводяться
лабораторні дослідження на 61 хворобу та щеплення
проти 19. Від початку року на Буковині виявили 4 випадки сказу (2 лисиці, 1 кіт та 1 куниця), 2 випадки
трихінельозу (собака та лисиця). Крім того, цю небезпечну хворобу (трихінельоз) діагностували в однієї
буковинської родини.
Як наголосив п. Тодорюк, власники повинні реєструвати тварин та, щоб запобігти небезпечним хворобам, – обов’язково робити щеплення.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Школа-інтернат:«валізабезручки»чиласийшматок?

або Що стоїть за раціональністю дій влади
Довідка. 5 корпусів, у
яких розміщується Чудейська
школа-інтернат, побудовані
ще за Автро-Угорщини. Зараз
тут у 10-ти класах навчається
116 дітей,з яких 87% – мешканці цього ж району. Ними
опікуються 89 працівників
(50 учителів та 39 – обслуговуючий персонал). Територія школи-інтернату – 7,5
га землі.

До завдання закрити Чудейську спеціальну загальноосвітню
школу-інтернат буковинська влада
поставилася аж надто відповідально.
У гонитві за, так би мовити, «раціональним використанням бюджетних
коштів» чи не втратила вона людське
обличчя?
Постійна комісія облради з питань
приватизації та управління об’єктами
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, розглянувши проект рішення про ліквідацію Чудейської спецшколи-інтернату, наданий обласною державною
адміністрацією, слухняно вирішила
внести його на розгляд сесії. І хоча
рішення з цього питання, зважаючи
на фактичне злиття в області виконавчої та представницької влад, було
передбачуваним, трудовий колектив
школи і непровладні депутати ради
все ще сподівалися на здоровий глузд
і законослухняність влади. Тим паче,
що самі чули по телебаченню, як
нинішній прем’єр-міністр заявляв, що
школи закривати не можна, а тут ще
й мова не про звичайну школу – про
спеціалізовану, для дітей з вадами
розвитку.

Та їхній оптимізм був передчасним. Зрештою, як і безпідставним.
Адже самі представники школи-інтернату в колективному зверненні
до депутата облради від фракції
«Батьківщина» Світлани Фочук відзначили, що кількість учнів школи
зменшується штучно керівництвом
крайової освіти. Так, на 2010-2011
навчальний рік було подано 11 заяв
від батьків майбутніх першачків,
але перший клас так і не відкрили.
За останні два роки було здійснено
також три обстеження учнів обласною психолого-медико-педагогічною консультацією, яка змінила
діагноз вихованцям. Тут навчаються діти з вадами розвитку, а їх
після обстеження назвали дітьми
із затримкою психічного розвитку.
Це абсолютно різні речі, різна природа відхилень. Вади розвитку – це
розвиток на органічно уражених
ділянках мозку і центральної нервової системи в утробі матері або
до трьох років. Це й інша методика
навчання та виховання, інші учбові
заклади. Дивно лише, що змінили
діагноз учням не лише 2-го, 3-го, 4го класів, а й навіть 5-го та 6-го! Де
були ці комісії упродовж 6-ти років,
якщо здорових, але запущених дітей учили й адаптовували до життя
як дітей з вадами? Чи може, всетаки вони «помиляються» зараз,
і дітей з вадами намагатимуться
пристосувати до того, до чого вони
не в змозі пристосуватися?
Не допомогло вплинути на заздалегідь прийняте рішення і пікетування обласної влади педагогами
Чудейської школи. Навпаки, вони
лише ускладнили собі життя. Напе-

редодні пікетування їм пропонувалося підписати угоди про те, що вони
відмовляться від такого протесту, а
за це їм буде гарантоване працевлаштування. Вчителі відмовилися.
І коли прийшли на пікет, голова
ОДА, вийшовши до них, насамперед
спитав: «Чому ви не на роботі?»
Ось так.
Аргументи влади були багатогранними. Спочатку йшлося про
недостатність учнів і «перебір»
учителів (хоча дивно про таке чути,
зважаючи на специфіку закладу.
Ну не може в спецшколі для дітей з вадами розвитку бути по 33
учнів у класі!). Далі говорили про
незручність для дітей – а саме:
про те, що їдальня і туалет, бачте,
знаходяться в різних корпусах. Так,
ніби вони мали би їсти просто на
унітазах. Потім школі закидали, що
в ній навчаються переважно діти зі
Сторожинецького району (а звідки
ж іще мають бути діти в навчальному закладі на Сторожинеччині?
І якщо є потреба розмістити тут
дітей з інших районів – хіба це проблема, зважаючи на створений уже
«недобір»). Аж нарешті згадали,
що раніше в цьому приміщенні і
на цій території в совєцькі часи
розстрілювали людей! «По кістках
ходите», – щиро обурювався голова ОДА. Цікаво лише, чому досі про
це не згадував начальник обласної
освіти, який цю посаду обіймає уже
не вперше, тож за чотири десятиліття існування школи мав би вже
неодноразово аргументувати такою
причиною її закриття. Тим більше
дивним виглядає такий аргумент за
умови, що влада обіцяла розглянути

можливість утворити на базі ліквідованої школи навчально-виховний
комплекс. Ніби його вихованці не по
тих самих кістках ходитимуть…
У коментарі для «Версій» депутат
облради С.Фочук зазначила, що
фракція «Батьківщини» вимагала
зняти це питання з порядку денного,
оскільки воно належним чином не
вивчене. І за першим разом така
позиція була навіть підтримана, але
питання чомусь знову поставили на
голосування і досягли бажаного для
влади результату. Загалом депутати
фракції ВО «Батьківщини» відзначили, що провладна більшість блокувала
роботу фракції. Так само, як і Чудейську школу, на останній сесії облради
було «оптимізовано» два лікувальних
заклади в області, не підтримана пропозиція звернення до Укравтодору
щодо збільшення фінансування на
утримання і ремонт доріг в області,
не підтриманий депутатський запит
депутата І.Мунтяна щодо відновлення
мосту у с. Порубне.
Але повернімося до Чудейської
школи-інтернату. «Сторожинецький
район – це район із найбільшою кількістю дітей з неблагополучних сімей

у краї, – роз’яснює депутат Світлана
Фочук. – Усього в області 4 таких
школи: дві в Чернівцях, і по одній в
Чудеї та Хотині. Якщо в Чернівцях
є дві такі школи, як у Чудеї, то чи
не краще скоротити одну школу в
Чернівцях, але залишити її в Чудеї,
навіть з точки зору екології, адже в
селі дітям буде краще, ніж у загазованому місті. А педагоги Чудейської
школи-інтернату остерігаються, що
їхній заклад спіткає доля пришкільного інтернату ЗОШ І-ІІ ступенів №1
– його перетворили на базу відпочинку. На жаль, провладна більшість
проголосувала за ліквідацію Чудейської спецшколи-інтернату. Але
силами депутатів нашої фракції ми
шукаємо можливості опротестувати
це рішення. Діти, та ще й з особливими потребами, не мають потерпати
через чиновників».

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
P.S. Достоєвський казав, що
цілий світ не вартує дитячої сльози. Але то був класик, і то був
цілий світ. А це – сьогоднішня
влада в Україні і 7,5 гектарів
мальовничої землі.

Чернівецький коледж будівництва та архітектури
Львівського національного аграрного університету
Оголошує прийом на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
з неповною вищою освітою на 2011/2012
навчальний рік на заочну форму навчання за
спеціальностями:
1. Будівництво та експлуатація будівель і споруд
(на базі 11 класів та освітньокваліфікаційного рівня «Кваліфікований працівник»)
2. Експлуатація та ремонт
підйомно-транспортних,
будівельних, дорожніх машин
і обладнання (на базі освіт-

Прийом заяв, вступні випробування
та зарахування проводяться:
Освіта

Термін
прийому заяв

Предмети, з яких
проводяться вступні
випробування

Термін
проведення
вступних
випробувань

Повна
загальна
середня,
11 класів

Від 1 серпня
до 25 серпня

Сертифікати: 1. з укр.
мови та літератури 2. з
математики або фізики

Конкурс
сертифікатів

Повна
середня
загальна, для
випускників
2007 року
і раніше

Від 1 серпня
до 16 серпня

Освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого
робітника

Від 1 серпня
до 15 серпня

Диктант з укр. мови,
тестування з математики

Від 16 серпня
до 25 серпня

ньо-кваліфікаційного рівня
«Кваліфікований працівник»)

Фінансування навчання підготовки фахівців
проводиться за рахунок Держбюджету, за
кошти фізичних та юридичних осіб.
Термін навчання: 2 роки 8 місяців (на базі повної
загальної середньої освіти) та 1 рік 8 місяців – на
базі диплому кваліфікованого робітника.

Фахові випробування

Зарахування

Держзамовлення та
комерційна
основа не пізніше
31 серпня

Від 1 серпня
до 25 серпня

Особи, які отримали повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, мають право
брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або
за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у коледжі.

Додаткова інформація: м. Чернівці, вул. Доброго, 4, тел./факс: (0372) 52-58-92
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МИКОЛА РОМАНЮК:
Влада бере відповідальність на себе
Микола Романюк, відомий політик, депутат
Верховної Ради двох скликань, член Партії
регіонів з 2000 року, політичної сили, яку
нині без застережень можна назвати владою.
Як оцінює ситуацію опозиція – цікаво, але
завжди передбачувано. Як оцінюють ситуацію
представники влади куди цікавіше. Адже,
по-перше, у них – важелі, по друге, на них
– відповідальність. Або навпаки.
Депутати не злякалися
і зробили те, що хотіли
зробити. Але хотілося,
щоби була ціль

– Важко оминути події, що
відбулися в міській раді. Доцільним буде, якщо з цього гарячого питання почнемо розмову. Отже, ваше ставлення до
того, що відбулося.
– Я був нещодавно на сесії чернівецької міської ради. Чернівецький парламент у чомусь нагадав
мені український, але у більш бурхливі часи. Я відчув революційну
ситуацію, коли верхи не володіють
ситуацією, а низи не хочуть жити
по-старому.
Що ж, депутати не злякалися і
зробили те, що вони хотіли зробити. Але хотілося, щоби була ціль.
Заради чого це все відбувається?
Якщо заради чернівчан, заради
покращення життя міста, роботи
його комунальних служб, то це
нормально. Але якщо тут переважають політичні мотиви і зміст, то
шкода... Тому що це могло би бути
шансом... Але я оптиміст. І це може
стати шансом.
Чернівці – чудове європейське
місто, але останнім часом, щиро
кажучи, відчувався певний застій.
Навіть, порівняно з деякими іншими
містами Західної України. Можливо,
інше керівництво, інші підходи, інші
люди дадуть певний позитивний
поштовх. Сподіваюся саме на такий
розвиток подій і як чернівчанин, і як
депутат, який працює в 204-му виборчому окрузі (м. Чернівці).
До речі, в усі робочі дні тижня
працює моя приймальня, куди приходить до 30 людей щодня. Незалежно, чи в Чернівцях я, чи в Києві
– людей приймають фахівці. Громадянам надають консультативну,
правову допомогу і не тільки. Щодня вирішуються питання виборців,
які цього потребують.

На конференції я сказав своїм
однопартійцям, що прийом громадян - особливий обов’язок депутата. Це, крім усього, дозволяє не
відірватися від людей, від реальності. Відчуваєш ту температуру,
в якій знаходиться громадянин. Це
допомагає зрозуміти, правильно
чи неправильно діє влада. А помиляються всі. Головне, щоби було
прагнення скоригувати, виправити ці помилки. Наприклад, при
створенні Податкового кодексу, на
мою думку, були недопрацювання.
Зараз триває процес їх виправлення, гадаю, корекція відбудеться
найближчим часом. Взагалі, на мою
думку, новації, реформи, закони,
які сприймаються негативно, не можуть принести користь, ані народу,
ані тій політичній силі, що їх ініціює.
Це очевидно. Отож таке коригування у взаємних інтересах.

Не МВФ, а
продовольча криза
– Однак досить часто доводиться читати і чути, що люди
скаржаться на реформи, які
зараз проводить уряд Азарова.
Можливо, макропоказники і
зростають, але на побутовому
рівні люди цього не відчувають. Ваші думки з цього приводу?
– Ми мусили прийняти низку
непопулярних рішень. Деякі з них
– на вимогу МВФ, але, гадаю, не
вони настільки болісно вдарили
по настроях у суспільстві. На мою
думку, людей насамперед хвилюють високі ціни на продукти
харчування. Саме це тисне психологічно. На жаль, продовольча
криза охопила весь світ. У тій же
Росії, яку можна порівняти за рівнем
доходів із нами, ціни навіть вищі за
українські. Якщо брати ту ж гречку,
крупи тощо. Я нещодавно був у Єв-

ропі, і там також ціни на продукти
підвищилися. Щоправда, там зовсім
інший рівень зарплат, і це не так
болісно сприймається. Це підвищення хвилює не тільки Україну, а
й міжнародну спільноту. Тему обговорювали навіть в ООН. Очевидно,
у світі відчувається певна нестача
харчів. Обговорювалося питання
і в Україні, навіть на засіданнях
РНБО (Рада національної безпеки
і оборони). Україна з її величезним
сільськогосподарським ресурсом
має всі шанси подолати цю кризу.
Ми могли б і не так болісно її відчувати, але тут трохи, на мою думку,
недопрацювали попередники. Нині
створена програма Уряду з боротьби з продовольчою кризою: від
стихійності ми переходимо до планування, зокрема, визначені площі
посівів тієї ж гречки, яку майже не
вирощують і не вживають в інших
країнах. Але зрозуміло, наслідки
такого втручання ми відчуємо лише
у наступному році.
– Яку роботу ви виконуєте
в Києві?
– Одне з основних завдань депутата – законотворча діяльність.
Я є заступником голови парламентського комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної енергетики.
Щодо моїх особистих законотворчих ініціатив, зараз намагаюся
«проштовхнути», а точніше, зробити так, щоби прийняли закон
щодо газових мереж. Сталося так,
що досить багато газопроводів (та
інших об’єктів) у нас побудовані за
рахунок громадян, приватних осіб.
Але сьогодні вони належать зовсім
не цмм громадянам, а використовуються газовими компаніями.
Наголошу, приватними компаніями.
І ці мережі приватизовані. Йдеться
про те, щоб громадянам, які будували ці мережі за свій рахунок, були
виплачені компенсації, або вони
отримували б оренду за використання мереж. На мою думку, такий
закон відновлює справедливість.
Він соціально корисний.
Вартість мереж, збудованих за рахунок громадян,
– понад мільярд гривень.

Влада починає бути
дієвою. І це дає
шанс
– Яке ваше бачення політичних і економічних перспектив
Буковини?

Контроль, контроль і ще раз контроль
Цього потребують бюджетні кошти. Та ще –
профілактичної роботи серед держслужбовців
Контрольно-ревізійне управління у 2008-му році виявило порушення у використанні бюджетних

коштів на суму понад 123 млн.(!)
грн. Через неефективні управлінські рішення було втрачено ще 40

млн. грн. А лише через рік – 2010-го
КРУ зафіксувало фінансових порушень вже на 184 млн. грн! Беручи

– Я уважно слухав доповідь
губернатора, і там дуже часто зустрічалося слово «мрію». Мені
здається, що все ж малося на увазі
не мріяти, а робити.
Сьогодні від вживання майбутнього часу вже перейшли до
теперішнього. Створення робочих
місць, інвестиції в економіку міста,
краю – справа сьогодення. У країні
склалася унікальна ситуація, коли
одна партія має всю владу. Є можливість втілити необхідні реформи.
Є шанс. Згадайте, що відбувалося
нещодавно. Ющенко звинувачував
у провалах Тимошенко, Тимошенко
– Ющенка. Зараз вибудована вертикаль, влада починає бути дієвою,
бере відповідальність на себе. Ніхто
ні на кого вже не нарікає. Вона не
бореться сама проти себе. Саме час
перейти до справ.
– У слов’ян завжди два ключові запитання : «хто винуватий» і «що робити». Перше
запитання сьогодні вже не викликає особливої зацікавленості. Друге, гадаю, залишається
актуальним. Адже розвиток
має бути впорядкованим, люди
повинні розуміти, де саме прикладати зусилля?
– Коли працював заступником
губернатора, ми чим могли допомагали місту, йшлося і про нові
технології освітлення Чернівців і
будівництво спортивного залу біля
«Кварцу». Мені відомі проблеми
городян, відомі проблеми краю.
Звісно, наші головні козирі - це

сільське господарство, туризм.
Це кити, на яких має триматися
область. Буковина – унікальний
у природному сенсі край. Будьмо
реалістами: розвиток промисловості, яка б могла повноцінно
замінити електронну галузь часів СРСР, потребує величезних
інвестицій. Що ж до туризму та
сільського господарства, то це
перспективно, реалістично, цікаво для інвесторів. Гадаю, в цьому
напрямку і потрібно рухатися. Чим
активніше, тим краще.
– Багато говорять про перспективу добудови Новодністровської ГАЕС. Звідки прийдуть гроші на такий дорогий
проект?
– Для Буковини це будівництво
дуже важливе. Я якраз є куратором гідроенергетики. Нещодавно
відбулися зміни керівництва Укргідроенерго, гадаю, воно підсилене.
Знову таки, повертаюся до своєї
роботи на посаді заступника губернатора. Саме тоді ми отримали
перший транш для будівництва
ГАЕС після тривалого простою
робіт. Нині вже запущений перший
енергоблок, хоча є деякі технічні
доопрацювання. Є рішення ВР
щодо кредитів Світового банку і
Міжнародного валютного фонду,
не проти взяти участь у цьому
перспективному проекті й росіяни (Росгідро). Заплановано
протягом трьох років здати два
енергоблоки.

до уваги ці факти, Ігор КУХАРЧУК,
голова правління чернівецького Центру захисту приватних підприємців і підприємств
малого бізнесу звернувся до
М. Папієва, з пропозицією розглянути на Громадській раді, створеній
при ОДА, доцільність розробки і
прийняття антикорупційної Програми на 2011-2016 роки. Серед

низки інших заходів, автор листа
пропонує створити відкритий сайт
КРУ, на якому оприлюднювати результати перевірок використання
бюджетних коштів. Крім того, у
приміщеннях обласного та міського Держказначейства, а саме у
кабінетах та операційних залах,
встановити відеоспостереження.

Антін ДЕНИСЮК

Вл. інф.

понеділок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,11.05,12.15,13.00,13.45,17.40,19.25,22.45 Погода.
09.45,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
13.05 Наша пiсня.
13.50 Т/с ”Особисте щастя”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Шустер-Live.
17.50 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.40 Концертна програма ”Мамо,
рiдна i кохана”.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 00.35 Вертикаль влади
00.50 Кориснi поради.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.50 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Х/ф ”Чарiвнi дверi”.
11.50,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
12.25 ”Велике перевтiлення”.
13.05 Мелодрама ”Невигадане
вбивство”.
17.40,01.45 Комедiя ”Кохання
Аврори”.
20.10 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.00 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.25 ”Велика рiзниця по-українському”.
00.15 Х/ф ”Крук”. (2).
03.45 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.00,14.25 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 9”.
05.45,15.25 Т/с ”Вулицi розбитих
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лiхтарiв 6”.
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 судилося”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.50 ”Детективи”.
16.25 ”Чекай на мене”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Вчора закiнчилася
вiйна”
23.20 ”2 кiнських сили”.
23.50 Д/ф ”Леонiд Биков. На
останньому диханнi”.
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.30,01.55,03.30 Погода.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,01.50
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,13.00 Т/с ”Солдати 15”.
12.45 Факти. День.
15.10 Х/ф ”Антикiлер”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,00.55 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Помста”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.35 Свобода слова.
02.00 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”.

Афіша

КІНОТЕАТР «Ефект»
«Ріо»- 3D: 12.00, 14.00, 16.00, 20.00.
«Люблю і крапка»-3D: 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Ріо»-3D: 12.00,
13.50, 15.40, 17.30, 19.20. «Любов і крапка»-3D: 21.10.
Малий зал. «Заборонений прийом»:
12.00, 19.00, 21.00. «Службовий роман. Наш час»: 14.00, 15.40, 17.20.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
8 квітня, 18.30: концерт академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної
філармонії (соліст – аспірант Віденської
музичної академії Дмитро Клименко).
9 квітня, 18.30: Вистава «Містерія
- Хіпі», Київський театр поезії.

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?»
09.50, 12.00, 21.15, 00.05 «Познайомимось?»
12.05 «Нова гостьова»
12.10, 19.30, 21.20, 00.10 «Панно
Кохання»
14.30 «Фейс-контроль»
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 «Щоб таємне стало відомим…»
23.00 Т/с «Госпіталь»
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.45,17.00,19.00 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Тiльки любов”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Поранене
серце”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
22.10 Х/ф ”Примарний гонщик”.
(2).
00.20 Х/ф ”Батьки”.
ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 18.35 «Малятко»
07.20, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.40 «У фокусі»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Своїми очима»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біоритм»
09.55, 15.00, 18.25 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Біографії. Н. Кідман»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Турбулентність-2» (2)
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ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00 – «Музичний
експрес»
09.30 – «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
– «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
– «Погода»
10.25 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 – «Зелений БУМ»
12.00 – Т/с
13.20 – «Акценти»
14.00 – «Телелітопис краю»
15.00 – «А музика звучить…»
16.25 – «Невигадані історії»
17.30 – «Вечірня студія» (рум.
мов.)
18.30, 21.15 – «Спорт-тайм
плюс»
18.45, 22.00 – «Надзвичайні
події»
19.30 – «Зав’язь»
20.00 – «Палітра»
20.30 – «Час країни»
21.00 – «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»
22.15 – Т/ф
ТЕТ
06.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,15.55 ”Твою маму!”
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10 ”Модний вирок”.
10.05,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,17.25 ”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”
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”Iспанський варiант”.
08.20 ”Правда життя”. Не як усi.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
14.35,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.30 Х/ф ”Призначаєшся внучкою”
16.40 Х/ф ”Чоботар”.
18.30,04.50 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.30,04.00,05.20
”Свiдок”.
01.00 Х/ф ”Блуберрi”. (2).

03.00 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.20 ”Правда життя”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.05,01.40 ”Бiзнес +”.
06.10 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.35 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.20 ”Танцi iз зiрками”.
12.10 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Танцюють всi! 2”.
21.35 ”ВусоЛапоХвiст”.
22.25 ”Очна ставка. Ванга”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Повернення ”Святого
Луки”.
Новий канал
05.00 Руйнiвники мiфiв.
05.45,06.55 Kids` Time.
05.50 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
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 ”Кiнозiрка в погонах”.
11.25 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...”
17.55,21.40 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Батьки i дiти.
20.35 Т/с ”Ласточкине гнiздо”.
22.45,01.15 Новий погляд.
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.
02.00 Х/ф ”Притулок”. (3).
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Обожнена.
03.50,04.45 Зона ночi.
03.55 Медицина Київської Русi.
04.10 Слово i зiлля.
04.25 Вiн врятував нас вiд чуми.
04.40 Кращi... Серед повитух.
К1
06.50 ”Каламбур”.
07.20 ”Пройдисвiт”.
07.50 ”Спецiя”.
08.10,10.00,20.30 ”Дурнi. Дороги.
Грошi”.
09.10,18.00 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
11.10 ”КВН”.
12.00,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.40,21.00 Т/с ”Зоряна брама”.
16.10 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
22.50 ”Солдати й офiцери”.

23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Слiдами пращурiв”.
00.40 Т/с ”Псi-фактор”.
01.20 ”Нiчне життя”.
Мега
05.00, 06.00 «Iгри патрiотiв»
06.30, 11.10, 16.10, 01.00 «Top
Gear»
07.30, 12.00 «Ударна хвиля»
08.20, 12.50 «Смертельна зустрiч»
09.10, 13.40 «Iсторiя зброї»
10.00, 14.40 «Гаджет-шоу»
10.30, 15.10 «Руйнiвники мiфiв»
17.10, 18.00, 20.40 «Секретнi
iсторiї»
18.50, 21.30 «Шукачi»
19.50, 22.20 «Намеднi»
23.00 «Божевiльнi»
00.00 «Малобританiя»
02.00 «Залiзний охоронець»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Поїзди-рекордсмени.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Найбiльше казино.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Ще
декiлька мiфiв.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Протиударний костюм.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Китай.
12.20 Американський чоппер:
Боулiнг-мотоцикл.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Fiat 500
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Вибухаюча запальничка.
15.30 Брудна робiтка: Мраморщик.
16.25 Смертельний улов: Обдури
смерть.
17.20 Зухвалi проекти: Найглибший тунель.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл для McCuff.
20.05 Вечiр ”Люди за роботою”:
Золота лихоманка: Аляска:
Немає мужностi - немає
успiху.
21.00 Риба-меч: життя на гачку.
21.55 Пивовари: Пиво ”Bitches
Brew”.
22.50 Брудна робiтка: Перевiзник
тварин.
00.40 Золота лихоманка: Аляска:
Немає мужностi - немає
успiху.
03.40 Блискавичнi катастрофи

ОРГАННИЙ ЗАЛ
9 квітня, 18.30: Концерт Ніколо Паганіні,
твори для скрипки та гітари (виконують
– Павло Чеботов, народний артист України,
Андрій Остапенко, заслужений артист).
13 квітня, 18.30: Концерт училища мистецтв
ім. С. Воробкевича (струнний відділ).
14 квітня, 18.30: Концерт фортепіанної
музики (соліст – Ярослав Колотило).

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
9 квітня, 18.30: «Тустеп і різний мотлох».
10 квітня, 12.00: «Карлсон, який живе
на даху», 18.30: «Пан мандатор».

!
м
о
р
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ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
10 квітня, 12.00: «Слоненя».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка прикрас із бісеру Галини Бурсук
«Гроно». Персональна виставка Володимира Денисова.
«Без слів…». Звітна виставка народного
аматорського фотоклубу «Позитив».
Фотовиставка «Венеція. Вічне місто».
«Поетика буденності». Виставка натюрмортів з фонду ЧХМ.
УСІ

Е Ф ІРНІ

КАНАЛИ

нез

16 квітня у драмтеатрі – чергова прем’єра. Заслужена артистка України, режисер Людмила Скрипка представить глядачам виставу за двома творами Ольги Кобилянської – повістю
«За ситуаціями» та новелою «Меланхолійний вальс». Три різні жінки, три героїні постановки
– музикантка, художниця і просто жінка, – шукатимуть на чернівецькій сцені свій шлях до мрії,
сімейного щастя...
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

О Б ЛАСТІ

7

теле Версії

УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Свiтло.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
10.50 Новини. Спецвипуск.
10.55 Космiчна Одiссея-2011.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.15,13.40,19.25,22.40 Погода.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Д/ф ”Юрiй Гагарiн. Застереження долi”.
13.25 Кордон держави.
13.45 Т/с ”Особисте щастя”, 2 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 45 с.
16.15 Нащадки.
16.35 Т/с ”Атлантида”, 35 с.
17.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 6 с.
19.00 Про головне.
19.40,21.35 ”Мрiялось, бажалось,
не збулось...” Концерт пам`ятi М. Мозгового.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 00.35 Вертикаль влади
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Д/ф ”Вiдкриття неба.
Мрiя”.
03.20 Т/с ”Особисте щастя”, 1
i 2 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
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”. ”Батько
хоче бачити дочку через
16 рокiв”.
12.45 ”Анатомiя слави”.
13.30,05.25 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.25 ”Розкiшне життя”.
15.20 Х/ф ”На скейтi вiд смертi”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Мати
проти коханої сина”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.

21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 ”Про любов”.
23.40 Мелодрама ”Невигадане
вбивство”.
03.45 Т/с ”Руда”.
Iнтер
06.00 ”Детективи”.
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 судилося”.
12.15 ”Знак якостi”.
13.00 ”Здоровенькi були”.
14.00 ”Судовi справи”.
14.55 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
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”
23.20 Д/ф ”Моя країна”.
00.00 Д/ф ”П`ять смертей академiка Корольова”.
00.55 Х/ф ”Блакитний грiм”.
02.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.45,04.05 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник. Подiї 1”.
03.35 Д/с ”Походи в дикий свiт
2”.
ICTV
05.20,06.30,02.20,03.40 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,02.15
Спорт.
07.30,13.05 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.15,20.10 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Українська космiчна одiссея.
23.30 Х/ф ”Кобра”. (2).
02.25 Покер пiсля пiвночi.
03.45 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”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”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конфе-

понеділок
вівторок

12 квітня

ренцiї 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 ”Хронiка дня”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
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, 16.40 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.00, 16.15 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45, 21.15 «Щоб таємне стало
відомим…»
09.50, 12.00, 21.10, 00.05 «Познайомимось?»
12.05, 19.30, 21.20, 00.10 «Панно
Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
15.45, 23.00 Т/с «Госпіталь»
17.20 «Церква і світ»
ТРК «Україна»
05.30,05.25 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 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. Ти любиш
мене, мамо”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. ”Шахтар” (Україна)
- ”Барселона” (Iспанiя).
23.50 ”Нiч Лiги чемпiонiв”.
01.10 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. ”Манчестер Юнайтед” (Великобританiя) - ”Челсi” (Великобританiя).
04.40 ”Хай говорять”.
ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 09.45, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 09.00, 13.10, 16.15, 19.20,
21.45, 00.25 «Погода»
08.00 «Своїми очима»
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 Свят-

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Зірковий марафон», 1 ч.
16.20 «У фокусі»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
військових машин»
22.10 Х/ф «Турбулентність-3.
Важкий метал» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 20.15 – «Музичний експрес»
09.30 – «Буковинська родина»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
– «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
– «Погода»
10.25 – «Буковинський дивосвіт»
10. 55, 14.00 – «Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.40, 17.30 – «Зорепад побажань»
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»
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”.
11.00,17.25 ”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”
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
НТН
06.00 М/ф ”Весела карусель”.
06.10 Х/ф ”Марiя, Мiрабелла”.
07.15 Х/ф ”Призначаєшся внучкою”
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
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.35 Х/ф ”Призначаєшся внучкою”

17.00 Х/ф ”Перед свiтанком”.
18.30 ”Речовий доказ”. Помилка
лiкаря.
02.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.40 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Легенди бандитської Одеси”.

11.00,22.50 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.40,21.00 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.40 Т/с ”Псi-фактор”.
01.30 ”Нiчне життя”.

СТБ
06.20,01.40 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.55 Х/ф ”Хатня робiтниця”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Ванга”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.45 ”Правила життя. Як вилiкувати алкоголiка”.
20.45 ”Наукове середовище. Проект Формула кохання”.
22.25 ”Очна ставка. Повернiть
маму”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Чорний принц”.

Мега
05.00, 06.00 «Iгри патрiотiв»
06.30, 11.10, 16.10, 01.00 «Top
Gear»
07.30, 12.00 «Ударна хвиля»
08.20, 12.50 «Смертельна зустрiч»
09.10, 13.40 «Iсторiя зброї»
10.00, 14.40 «Гаджет-шоу»
10.30, 15.10 «Руйнiвники мiфiв»
17.10, 23.00 «Божевiльнi»
18.00, 20.40 «Секретнi iсторiї»
18.50, 21.30 «Шукачi»
19.50, 22.20 «Намеднi»
00.00 «Малобританiя»
02.00 «Боксер»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»

Новий канал
04.50 Руйнiвники мiфiв.
05.40,06.55 Kids` Time.
05.45 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Син Рембо”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.50 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 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с ”Ласточкине гнiздо”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.50 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Х/ф ”Роздвоєння особистостi”. (2).
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Сумний П`єро.
03.05 Незнайомка.
03.20 Спасений любов`ю.
03.30,03.55,04.20 Зона ночi.
03.35 Хто лiкував рани козакам?
03.40 Рiднi стiни.
03.45 Земцi.
03.50 Чи повернеться доктор?
04.00 Запорiзька Сiч. Витоки.
04.05 Джерела Батькiвщини.
04.10 Братiя i дружина.
04.15 У литовський час.
К1
07.10 ”Каламбур”.
07.40,16.10 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.

Космічнийдесант ГітаріКуртаКобейнапоставилипам’ятник
чернівецьких
У рідному місті лідера гурту «Nirvana» Абердин
науковців і
встановили пам’ятник гітарі Курта Кобейна
митців

Йогошляхпроляже
до Клішківського
Будинку культури

Бард Світлана Шаханова, поети
Віталій Демченко та Олена Логінова,
науковці-професори Володимир
Фісанов і Василь Ботушанський та
багато інших цікавих людей зустрінуться 12 квітня з клішківчанами та
виступлять перед ними на вечорі,
присвяченому Дню космонавтики.
А перед цим сільчанам продемонструють фільм про відомого конструктора космічних кораблів Сергія
Корольова.
– Кошти від проведення вечора
та гонорари будуть перераховані
Червоному Хресту для японських
дітей, потерпілих від землетрусу та
цунамі, – сказав ініціатор та організатор заходу Олександр КАЛЕНИК.

Вл. інф

Про це повідомила Associated Press

Церемонія відкриття
пам’ятника відбулася у вівторок, 5 квітня, з нагоди 17-ої
річниці смерті Кобейна.
Скульптурна композиція
представляє собою зроблену
з бетону збільшену копію концертної гітари Кобейна з прикріпленою до неї металевою
стрічкою. На стрічці вибита
цитата з композиції групи
«Nirvana» «On a Plain».
Група «Nirvana» була
створена в Сіетлі в кінці
1980-х і припинила існування
після того, як у квітні 1994
року її лідер Курт Кобейн наклав на себе руки. За час існування група випустила три студійних альбоми.
Модель гітари, що стала прообразом пам’ятника, була випущена в серійне виробництво
після смерті Кобейна. Вона була створена на замовлення самого музиканта, який самостійно
придумав її дизайн на основі двох інших гітар. За життя музиканта було виготовлено кілька копій
інструменту, які він використовував у турі на підтримку альбому «In Utero».
УСІ

Е Ф ІРНІ

КАНАЛИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

О Б ЛАСТІ

Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Позашляховик.
06.25 П`ята передача.
06.50 Зухвалi проекти: Найглибший тунель.
07.45,12.20 З чого це зроблено?:
Космiчний челнок/Американськi гори/Столи для бiльярда.
08.10,12.45 З чого це зроблено?:
Космiчний скафандр/Дизельний двигун/Неонова
реклама.
08.40,15.30 Руйнiвники легенд:
NASA - Висадка на Мiсяць.
09.35,14.35 Руйнiвники легенд: У
боротьбi з гравiтацiєю.
10.30 11.25 Американський чоппер: Мотоцикл Космiчний
човник
13.15 З чого це зроблено?: Ракети/Бiноклi/Паперовi рушники.
13.40 Рукотворнi чудеса: Азiя: HII
- Космiчна ракета.
16.25 Гiгантськi будiвництва: Мiжнародна космiчна станцiя.
17.20 Космiчнi першопроходцi:
Титан.
18.15 Космiчнi першопроходцi:
Венера.
19.10 Космiчнi першопроходцi:
Марс.
20.05 Космiчнi першопроходцi:
Каллiсто.
21.00 Космiчнi першопроходцi:
Меркурiй.
21.55 Космiчнi першопроходцi:
Екзопланета.
22.50 Брудна робiтка: Екзотична
нянька.
23.45 Американський чоппер:
Мотоцикл для салону RJR
Memorial.
00.40 Мегабудiвництва: Першокласний стадiон в Пiвденнiй
Африцi.
01.40,05.00 Винайти майбутнє:
Жилети, що лiтають.
02.40 Руйнiвники легенд: Збройовий фольклор.
03.40 Блискавичнi катастрофи
04.05 Потрiбна збiрка.
04.35 Як це працює

Ейфелева вежа
стане музичним
інструментом
Нью-Йоркський
композитор Джозеф
Бертолоцці (Joseph
Bertolozzi) отримав
від компанії, що
управляє Ейфелевою вежею, дозвіл
на використання символу Парижа в якості музичного
інструмента. Про це повідомляється у блозі The New
York Times.
Бертолоцці дозволили записати звуки, які виходять при використанні вежі в якості перкусії. Потім
із цих звуків буде створена музична композиція.
Кінцевою метою Бертолоцці є її живе виконання на
Ейфелевої вежі.
Американець використовуватиме архітектурну
споруду в якості ударного інструменту не вперше.
Раніше він «творив» звуки на мості Франкліна Рузвельта через Гудзон.
За словами Бертолоцці, компанія, що відповідає
за знамениту паризьку вежу, заявила, що нічого не
має проти живого концерту, проте не стала давати
ніяких обіцянок. Музикант вже почав збір грошей на
виступ, який він сподівається дати в 2014 році, коли
Ейфелева вежа буде відзначати 125-річний ювілей.

середа

теле Версії

13 квітня

УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 Соцiальний компас.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,11.05,12.15,18.05,19.25,22.40 Погода.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Щоденник фестивалю ”World`s beauty star-2011”.
13.15 Т/с ”Особисте щастя”, 3 с.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у
Верховнiй Радi України.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi
iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 00.35 Вертикаль влади
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Д/ф ”Великий демографiчний вибух”, 1 с.
03.40 Досвiд.
04.35 Т/с ”Особисте щастя”, 3 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

23.25 Х/ф ”На скейтi вiд смертi”.
01.45 Т/с ”Руда”.

«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.00,01.00 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати
знiмається у порно”.
12.50,22.15 ”Про любов”.
13.35,05.05 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.30 ”Сусiдськi вiйни”.
15.25 Комедiя ”Джордж iз джунглiв 2”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Чоловiк iз
тяжкими травмами”.
20.00 ”Пекельна кухня”.
21.10,21.50 Т/с ”Iнтерни”. (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 свi-

Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
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 ”Вiдкрийте, мiлiцiя”.
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”
23.20 Д/ф ”Зоряний загiн. Земнi
прибульцi”.
00.10 Х/ф ”Тема для розмови”.
(2).
02.00 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.05,03.15 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник. Подiї 1”.
02.55,04.05 Д/с ”Походи в дикий
свiт 2”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.40,03.00 Погода.
05.25,02.35 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.35
Спорт.
07.30,13.05 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.15,20.10 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф ”Фар Край”. (2 категорiя).
01.45 Покер пiсля пiвночi.
03.05 Х/ф ”Листоноша завжди
телефонує двiчi”. (2 категорiя).

тi”.
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”.
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 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.00, 16.40 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45 «Щоб таємне стало відомим…»
09.50, 12.00, 21.10, 00.05 «Познайомимось?»
12.05, 19.30, 21.15, 00.10 «Панно
Кохання»
14.30 «Страйк-лайн»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
15.45, 23.00 Т/с «Госпіталь»
16.10, 04.20 «Один на один з М.
Вереснем»
17.20 «Церква і світ»
02.30 «Диваки»
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”
08.20,14.00,22.15 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. Крадене
щастя”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.15 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”
23.50 Т/с ”Тюдори 2” (3).
01.00 Х/ф ”Далеко-далеко”.
04.30 ”Хай говорять”.
ТРК«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, 16.30, 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 «Блискуча година від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

15.05 «Зірковий марафон», 2 ч.
16.35 «Від героя до невдахи»
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.20 Х/ф «Останній круїз» (2)
01.30 «Блискуча година від М2»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 – «Музичний експрес»
09.30 – «Жіночі долі» (рум. мов)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
– «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
– «Погода»
10.25 – «Буковинчики - веселинчики»
11.00 – «Милосердя»
11.30, 17.30 – ”Зорепад побажань”.
12.00, 22.00 – Т/с
13.20 – «Моє сонечко»
14.00 – «Реалії»
15.00 – «А музика звучить…»
16.25 – «Невигадані історії»
17.55 – «Експромт»
18.30 – «Буковинська родина»
19.30 – «Формула успіху»
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”.
11.00,17.25 ”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”.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.50 Х/ф ”Перед свiтанком”.
07.10 Х/ф ”Призначаєшся внучкою”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.05 ”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 ”Тут твiй фронт”.
16.55 Х/ф ”Больовий прийом”.
18.30 ”Правда життя”. Звiр у
кожному з нас.
02.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.10 ”Правда життя”.
04.35 ”Агенти впливу”.

05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф ”Марафон любовi”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
Профiлактика.
10.00 Х/ф ”Вiват, гардемарини!”
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Повернiть
маму”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Зоряне життя. Не вiдрiкаються, кохаючи...”
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Рiднi
душi”.
22.25 ”Очна ставка. Вiдеокамера
тортур”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.40 ”Бiзнес +”.
01.45 Х/ф ”Версiя полковника
Зорiна”.
Новий канал
05.35 Руйнiвники мiфiв.
Профiлактика.
14.00 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 Т/с ”Воронiни”.
19.00,00.35 Репортер.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.20,01.00 Погода.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с ”Ласточкине гнiздо”.
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 ”Леза слави: звездуни
на кризi”. (2).
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.35,04.40 Зона ночi.
03.40 Добродiйна медицина.
03.55 Унiверситети милосердя.
04.10 Свiт Юрiя Дрогобича.
04.20 Вище за небо.
К1
07.10 ”Каламбур”.
07.40,16.10 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.50 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.40,21.00 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”AutoEVO”.
00.40 Т/с ”Псi-фактор”.
01.20 ”Нiчне життя”.

8
Мега
05.00, 06.00 «Iгри патрiотiв»
06.30, 11.10, 16.10, 01.00 «Top
Gear»
07.30, 12.00 «Ударна хвиля»
08.20, 12.50 «Смертельна зустрiч»
09.10, 13.40 «Iсторiя зброї»
10.00, 14.40 «Гаджет-шоу»
10.30, 15.10 «Руйнiвники мiфiв»
17.10, 23.00 «Божевiльнi»
18.00, 20.40 «Секретнi iсторiї»
18.50, 21.30 «Шукачi»
19.50, 22.20 «Намеднi»
00.00 «Малобританiя»
02.00 «Ледi бос»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Бойовi гелiкоптери.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Небезпечна башта.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Збройовий фольклор.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Все пiд контролем!
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Гватемала.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл для салону RJR
Memorial.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Land Rover, ч. 1.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Падiння з висоти 6700 метрiв.
15.30 Брудна робiтка: Екзотична
нянька.
16.25 Смертельний улов: Порятунок в Берiнговому морi.
17.20 Зухвалi проекти: Надшвидкий есмiнець.
18.45,04.35 Як це працює.
19.10,23.45 Американський чоппер: Iнтернет-мотоцикл:
спецiальний випуск.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом 2010 рiк: Майстер по
ураганах.
21.00 Вижити удвох: Без повiтря.
21.55 Лiсоповал на болотах:
Болотяна лихоманка.
22.50 Брудна робiтка.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Цікаві факти про тварин

Усе про волосся:
А ви знали, що…
…на голові у кожної людини росте від 90000 до 150000
волосинок.
… у середньому волосся виростає на 0,33 мм на день, 12 см
– у рік, та на 7,6 м – протягом усього життя.
…щодня у людини випадає від 30 до 120 волосин.
…найшвидше волосся росте у 15 – 30-річному віці, а сповільнюється після 50-ти. Влітку волосся росте швидше,
ніж зимою.
…волосину можна розтягнути на 1/5 його довжини, і після
цього вона повертається до попереднього стану.
…за міцністю волосся порівнюють з алюмінієм – 1 волосина
здатна витримати навантаження від 100 до 200 г.
…волосся володіє гігроскопічністю, тобто здатне всмоктувати вологу.
…воно стійке до дії неміцних кислот, але погано переносить
лужний склад.
…волосся може накопичувати деякі речовини, які дозволяють використовувати його як ідентифікатор.
…термін життя волосся різний: у чоловіків в середньому
два роки, у жінок – 4-5 років.
…у рудих найгустіше волосся, але його менше, ніж у людей
з іншим кольором волосся.
…найбільше волосся у блондинів – близько 150 тисяч.
…волосини чорношкірих – найбільші, вони можуть бути в
3 рази товщі, ніж світлі.
…перші волосинки у дитини з’являються ще під час вагітності матері, на 4-5 місяці.

…з віком волосся стає коротшим та рідшим.
…волосся здебільшого складається з білків.
…волосяна цибулина має три фази життя: анаген (фаза
росту волосся), катген (перехідна фаза), фелоген (фаза
спокою).
…жінки менше схильні до лисіння, ніж чоловіки, тому коріння жіночого волосся «сидить» у шкірі на 2 мм глибше,
ніж у чоловіків.
…шкіра людини на 95% вкрита волоссям.

УСІ

Е Ф ІРНІ

КАНАЛИ

▪Полярні ведмеді можуть з’їсти більше 25 кілограмів м’яса за один раз.
▪Язик хамелеона вдвічі довший за його тіло.
▪Крокодили ковтають камені, щоб
занурюватися глибше.
▪Шкіра білого ведмедя –
чорна, а хутро – прозоре.
▪Кінь може зносити підкови за один забіг скачок.
▪Орли паруються в польоті.
▪ Самки голубів не можуть відкладати яйця
на самоті. Їм обов’язково для цього потрібно
бачити голуба. У неволі їх можна обдурити за допомогою дзеркала.
▪ Коала спить 18-22 години на добу.
▪Тільки чоловічі особини світлячків можуть літати.
▪ Тільки 1% бактерій викликає недуги у людини.
▪ Серце білого кита розміром з Фольцваген Жук.
▪ Отрута маленького скорпіона зазвичай токсичніша за отруту дорослого скорпіона.
▪ Водії вбивають більше оленів, ніж мисливці.
▪ Деякі види стрічкових черв’яків за відсутності їжі поїдають
самі себе. При цьому вони можуть з’їсти до 95% свого тіла.
▪ Солітер живе 18-20 років. За своє життя він продукує близько 11 мільярдів яєць!
▪ На Північному полюсі немає пінгвінів, всупереч поширеному стереотипу.
▪ Ще ніхто не зміг приручити африканського слона. Тільки індійський слон піддається дресируванню.
▪ Щур може впасти з п’ятиповерхівки і залишитися живим без жодних ушкоджень.

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

О Б ЛАСТІ

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 06.35 Вертикаль влади
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Книга.ua.
09.45,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.00 Щоденник фестивалю ”World`s beauty star-2011”.
11.05,12.15,12.45,18.10,22.45
Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.00 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 6 с.
13.50 Т/с ”Особисте щастя”, 4 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 46 с.
16.15 Нащадки.
16.40 Т/с ”Атлантида”, 36 с.
17.25 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 7 с.
19.00 Бенефiс М. Поплавського
в Москвi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.05 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 00.35 Вертикаль влади
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Д/ф ”Великий демографiчний вибух”, 2 с.
03.45 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 7 с.
04.35 Т/с ”Особисте щастя”, 4 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
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”. ”Водiя
таксi обвинувачено у згвалтуваннi”.
12.50,22.20 ”Про любов”.
13.35,05.25 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.30 ”Особиста справа. I не суди

теле Версії
- i не туди”.
15.30 ”Пекельна кухня”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Дочка не
приймає батькової партiї”.
20.00 ”Суперняня”.
20.50,21.30,21.55 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
23.30 Бойовик ”Облога”. (2).
02.05 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.55 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
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 ”Вiдкрийте, мiлiцiя”.
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”.
23.20 Д/ф ”Зоряний загiн. Найпершi”.
00.10 Х/ф ”Небезпечнi герої”. (2).
02.00 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.05,03.20 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник. Подiї 1”.
02.55,04.10 Д/с ”Походи в дикий
свiт 2”.
ICTV
05.20,06.30,01.45,03.05 Погода.
05.25,02.40 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.40
Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.15 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Футбол. Лiга Європи. 1/4
фiналу: Спартак (Москва,
Росiя) - Порту (Португалiя).
22.00 Футбол. Лiга Європи. 1/4
фiналу: Брага (Португалiя)
- Динамо (Київ, Україна).
00.05 3-й тайм.
01.50 Покер пiсля пiвночi.
03.10 Х/ф ”Фар Край”. (2).
04.40 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
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”.
06.20,18.45,23.15,00.20,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,03.24,04.15 ”Бiзнесчас”.

четвер

14 квітня

09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”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
”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).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,03.00 ”Час”.
21.30,01.00 ”РесПублiка з Анною
Безулик”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Машина часу”.
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, 09.25 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 22.30 Т/с «Служба порятунку 112»
09.00, 16.40 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45, 12.00, 21.10, 00.05 «Познайомимось?»
12.05, 19.30, 21.15, 00.10 «Панно
Кохання»
14.30, 02.30 «Диваки»
15.00, 03.00 Т/с «Модельна агенція Джен Д. Кіт»
15.45, 23.00 Т/с «Госпіталь»
16.05, 04.25 «Радіус»
17.20 «Церква і світ»
21.45 «Політична кухня»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 21.15 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. Святi потужностi”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Тюдори 2”, 9 с. (3).
01.00 Х/ф ”Єлизавета”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.30 ”Хай говорять”.
ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-

вецький 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»
09.40, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
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 «Мальовнича планета»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Сталеві акули» (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 – «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
10.55, 14.00 –«Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «Зав’язь»
11.40, 17.30 – «Зорепад побажань».
12.00, 22.00 – Т/с
13.15 – «Калинові островиь»
14.15 – Т/ф
15.00 – «А музика звучить»
16.25 – «Будьте здорові»
18.00 – «Студія «А-3»
19.30 – «Жіночий журнал»
20.00 – «Світ слова»
20.30 – «Час країни»
21.00 – «Вечірня казка»
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”.
11.00,17.25 ”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”.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 Х/ф ”Больовий прийом”.
07.05 Х/ф ”Тут твiй фронт”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.00 ”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”.
14.35,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.35 Х/ф ”Полювання на єдинорога”.
16.55 Х/ф ”Козацька бувальщина”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Партiйний бордель.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.05 ”Правда життя”.
04.30 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.10,02.05 ”Бiзнес +”.
06.15 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.45 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.45 Х/ф ”Гардемарини 3”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Вiдеокамера
тортур”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Томас Андерс.
Сповiдь марiонетки”.
20.10,22.35 ”Холостяк”.
22.50 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
00.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.05 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.55 ”Вiкна-спорт”.
02.10 Х/ф ”Прощальна гастроль
”Артиста”.
Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.40,06.55 Kids` Time.
05.45 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Назад на Землю”.
11.10 Т/с ”Курсанти”.
13.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с ”АйКарлi”.
15.45 Т/с ”Друзi”.
16.45 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с ”Ласточкине гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Х/ф ”Що якби Бог був сонцем?” (2).
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.40,04.40 Зона ночi.
03.45 Козацький флот.
04.00 З полону на волю.
04.15 Останнi лицарi.
04.30 Закаляя юнацтво.

знали,що…
Корисні поради на всі випадки життя Ави
…великий композитор Бетховен був глу▪ Щоби скляний корок не
прилипав до стінок флакона,
змастіть його жиром.
▪ Аби не розлити ліки чи
парфуми при перевезенні
у валізі на далеку відстань,
корки флаконів вмочіть у
розплавлений парафін.
▪ Щоби швейні голки та
в’язальні спиці краще ковзали, їх слід змастити жиром
і потерти тальком. Зазвичай
це доводиться робити в тих
випадках, коли швейні голки
або в’язальні спиці (сталеві,
целулоїдні, дерев’яні) довго
лежали без вживання.
▪ Щоби ґудзики довше
не відривалися, нитку, якою
пришивають ґудзик, натирають воском.
▪ Щоби драбина не ковзала по підлозі, прибийте
до нижнього краю ніжок по
шматку гуми.
▪ Якщо нігті часто ламаються, час від часу кінці
пальців опускайте в розм’як-

шене вершкове масло.
▪ Якщо прострочуєте на
машині тонку тканину (шифон, жоржет, крепдешин),
підкладіть під матеріал аркуш
тонкого білого паперу. Буде
набагато зручніше шити.
▪ Маленькі шматочки
мила можна скласти в пляшку
з гарячою водою. Отримане
таким чином рідке мило підійде для миття посуду. Якщо
в нього капнути нашатирного
спирту і добре збовтати, мило
буде придатне і для прання.
▪ Щоби довше збереглися
продукти в коморі або буфеті
поставте невелику посудину з подрібненим деревним
вугіллям: він поглинає всі
сторонні запахи і забезпечує
довше зберігання. Час від
часу міняйте вугілля.
▪ Якщо в буфеті неприємний запах, покладіть туди на
папірці мелену каву, і запах
зникне.
▪ Перед початком ремонУСІ

ту покрийте підлогу мильним
розчином: 20-30 г мила на 1
л води. Фарба, яка потрапить
на підлогу легко відмиється.
Цим же розчином можна покривати скло (коли фарбують рами), кахель, чавунні
плити.
▪ Під час в’язання можна
обійтися без сантиметра,
якщо лаком для нігтів нанести на одну з в’язальних
спиць поділки.
▪ Аби духовка не пахла
горілим, у неї треба насипати
жменю солі.
▪ Засохлий крем для взуття можна відновити, капнувши на нього кілька крапель
скипидару.
▪ Щоби пухлина від удару
не посиніла, на місце забиття
покладіть трохи вологого
крохмалю.
▪ Кілька крупинок солі,
додані до кави перед заварюванням, підсилюють його
аромат.
Е Ф ІРНІ

КАНАЛИ

хим. Він прикладав до рояля кінець своєї
палиці, а інший її кінець притискав зубами.
Звук доходив до його здорового внутрішнього
вуха.
…якщо взяти в зуби наручний годинник,
який цокає, і заткнути вуха, то цокання пере-

Табличка на хвіртці:
«Обережно, у дворі злий папуга!».
Мужик прочитав,
подумав - нісенітниця. Зайшов. Пролунав голос папуги:
«Рекс, фас!».
▪▪▪
Водії маршруток не
лягають спати, поки
в ліжку не набереться 13 чоловік.
▪▪▪
Вчора повторив
дослід Ньютона з
падінням яблука
на голову. Замість
яблук використовував солоні огірки, заЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

мість яблуні - балкон
на п’ятому поверсі.
Встановлено, що
думки, висловлені перехожими
після удару солоним
огірком по голові,
цінності для науки
не становлять.
▪▪▪
Молодята повертаються з весільної
подорожі на Канари.
Чоловік дивиться
в дзеркало:
- О! Я засмаг, ти
чому така бліда?
- Як тут засмагнеш, якщо ти весь
час зверху!
О Б ЛАСТІ

К1
07.10 ”Каламбур”.
07.40,16.10 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00,22.50 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.40,21.00 Т/с ”Зоряна брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
00.40 Т/с ”Псi-фактор”.
01.20 ”Нiчне життя”.
Мега
05.00, 06.00 «Iгри патрiотiв»
06.30, 11.10, 16.10, 01.00 «Top
Gear»
07.30, 12.00 «Ударна хвиля»
08.20, 12.50 «Смертельна зустрiч»
09.10, 13.40 «Iсторiя зброї»
10.00, 14.40 «Гаджет-шоу»
10.30, 15.10 «Руйнiвники мiфiв»
17.10, 23.00 «Божевiльнi»
18.00, 20.40 «Секретнi iсторiї»
18.50, 21.30 «Шукачi»
19.50, 22.20 «Намеднi»
00.00 «Малобританiя»
02.00 «Мандрiвники»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Два
колеса краще.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Надшвидкий есмiнець.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Падiння
з висоти 6700 метрiв.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Шестиногий позашляховик.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Вижити в мiстi.
12.20 Американський чоппер:
Iнтернет-мотоцикл: спецiальний випуск.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Citroen.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Мiфи на Алясцi.
15.30 Брудна робiтка.
16.25 Смертельний улов: Останнiй етап.
17.20 Зухвалi проекти: Стадiон
для вищої лiги.
19.10,23.45 Американський чоппер: Стiв Вiрiк i Льодовий
мотоцикл.
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi.
21.00 Новий свiт: Надлюди.
21.55 Схибленi на трюках: Упiрнути до акул.
22.25 Єдиний вихiд: У полонi у
бджiл.
22.50 Брудна робiтка: Механiка
боулiнгу.
03.40 Блискавичнi катастрофи

твориться на сильні, важкі удари.
…люди, які чують дуже погано, розмовляють по телефону, притискаючи трубку до
скроневої кістки.
…глухі часто танцюють під музику – звук
проникає у внутрішнє вухо через підлогу і
кістки скелета.

▪▪▪
- Ти хто?
- Т-т-т-термінатор.
- А чому заїкаєшся?
- Я-я-я нн-не зз-заїкаюся, я-я-я
з-з-завис-с-саю.
▪▪▪
- Як я вибрала
чоловіка? Крикнула: розумні наліво,
красиві направо.
Один забарився
... ... ось тут - то я
його і впіймала.
▪▪▪
- Чому сучасні чоловіки не плачуть?
- Бояться, що
туш потече.

▪▪▪
Слон і мишка йдуть
по пустелі. Мишка:
- Ну й спека! Слоник,
ти не заперечуєш,
якщо я піду в тіні
ліворуч від тебе?
А потім ми з тобою
поміняємося.
▪▪▪
Лікар:
- Прочитайте
нижній рядок...
- Не можу...
- Е, чоловіче, так у
вас короткозорість...
- Во, блін, дожив!
Все життя неписьменний, так тепер
ще і короткозорий!..

п’ятниця
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 06.35 Вертикаль влади
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Без кордонiв.
09.55 Д/ф ”Контингент. Острiв
волi”. Фiльм 3 i 4.
11.00 Щоденник фестивалю ”World`s beauty star-2011”.
11.05,12.15,13.10,18.55 Погода.
11.10 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,13.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 ”Надвечiр`я”.
13.15 Околиця.
13.45 Т/с ”Особисте щастя”, 5 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с ”Зона”, 47 с.
16.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.35 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Оболонь”
(Київ) - ”Карпати” (Львiв).
17.45 В перервi - Новини, Погода.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.35 Пiдсумки.
00.10 Ера пам`ятi.
00.15 Погода.
00.20 00.40 Вертикаль влади.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.25 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.30 Т/с ”Особисте щастя”, 5 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
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”. ”Iгроман”.
12.50 ”Про любов”.
13.45,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
14.00,05.50 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.55 ”Грошi”.
15.55 ”Україна: Iсторiя катастроф.
Подвiйний удар”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Зруйнованi мрiї”.
20.00 ”Без мандата, без гла-

муру”.
21.10 Бойовик ”Скайлайн”. (2).
23.00 Бойовик ”Король клiтки”.
(2).
00.55 Бойовик ”Облога”. (2).
03.20 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.00,10.05 Т/с ”Вiдкрийте, мiлiцiя”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.55 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
12.15,18.05 Т/с ”Одружити Казанову”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Концерт ”Пiснi для Алли”.
22.55 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
01.25 Х/ф ”Справа про пелiканiв”.
03.40 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник.
Подiї 1”.
04.35 Д/с ”Походи в дикий свiт
2”.
ICTV
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.30,03.50 Погода.
05.55,03.25 Факти.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10 Спорт.
06.45 Огляд матчiв Лiги Європи.
07.30,13.05 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.
14.05 Х/ф ”Вихiд Дракона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”В серпнi 44-го...”
21.55 Х/ф ”Вiдшкодування збитку”. (2).
00.05 Х/ф ”Падший”. (2).
02.35 Покер пiсля пiвночi.
03.55 Х/ф ”Клiєнт”. (2).
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”.
09.25,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Без-

улик”.
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”.
00.30 ”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, 09.25 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.30 Т/с «Служба порятунку
112»
09.00, 16.05 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
09.45, 12.00, 21.25, 00.20 «Познайомимось?»
12.05, 19.30, 22.00, 00.25 «Панно
Кохання»
14.30 «Диваки»
15.00 «Політична кухня»
15.45 Т/с «Госпіталь»
16.30 «Твій спорт»
17.20 «Церква і світ»
20.30, 23.30, 02.50 «Теми тижня»
21.30, 03.35 «Один на один з М.
Вереснем»
04.05 «Твій спорт»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”
10.00 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”.
13.00 ”Хай говорять. В`ячеслав
Тихонов: митi, митi, митi”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
00.10 Х/ф ”Дуенья”.
02.00 Х/ф ”Щось новеньке”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
ТРК«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 «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»
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теле Версії

15 квітня

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
15.30 «Мальовнича планета»
16.05 «Все для дівчаток»
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Кевін з Півночі» (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 – «Буковинчики – веселинчики»
12.00, 22.00 – Т/с
13.20 – «Експромт»
14.00 – «Роздуми про сокровенне»
15.15 – «А музика звучить»
16.25 – «Зав’язь»
17.30 – «Лідери якості»
17.45 – «Європейським шляхом»
18.15 – «Толока»
19.30 – «Палітра»
20.00 – «Милосердя»
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”.
11.00,17.25 ”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”.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
23.00 ”Надобранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 Х/ф ”Козацька бувальщина”.
07.05 Х/ф ”Полювання на єдинорога”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.50,05.15 ”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”.
14.35,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.25 Х/ф ”Контрабандист”.
17.10 Х/ф ”Самотнiй гравець”.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.45 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00,02.20 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.10 Х/ф ”Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона.
Скарби Агри”.
11.25 Х/ф ”Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона.
Собака Баскервiлiв”.
14.55 Х/ф ”Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона.
ХХ столiття починається”.
18.10,22.15 ”Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф ”Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
20.00 ”Україна має талант! 3”.
23.00 ”Україна має талант! 3”
Пiдсумки голосування.
23.30 ”Україна має талант! 3.
Другий шанс”.
00.30 Х/ф ”Запасний гравець”.
02.10 ”Вiкна-спорт”.
02.25 Х/ф ”Справа ”Картатих”.
Новий канал
04.50 Руйнiвники мiфiв.
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.55 Kids` Time.
05.45 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.20 Погода.
09.10 Х/ф ”Канiкули у Вегасi”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.30,15.35 Teen Time.
14.35 Т/с ”АйКарлi”.
15.40 Т/с ”Друзi”.
16.50 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
00.00 Т/с ”Грань”. (2).
01.25 Х/ф ”Об`єкт 2”. (3).
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Так нiхто не любив.
03.20 Марко Кропивницький.
04.00,04.10,04.35 Зона ночi.
04.05 Богдан Хмельницький.
04.15 Зоряна година козацтва.
04.20 Козацтво: руїна.
04.25 Дике поле.
04.30 Там на горi сiкти йде.
К1
07.10 ”Каламбур”.
07.40,16.10 Т/с ”Ксена - принце-

са-воїн”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
09.50 ”Країна смiється”.
10.10 ”Далекi родичi”.
10.40 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
11.00 ”Солдати й офiцери”.
12.00,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.40,20.20 Т/с ”Зоряна брама”.
22.10 ”Бiйцiвський клуб”.
23.10 ”Мокрий зорепад”.
23.50 Х/ф ”Дублер”. (2 категорiя).
01.20 Т/с ”Псi-фактор”.
02.00 ”Нiчне життя”.
Мега
05.00, 06.00 «Iгри патрiотiв»
06.30, 11.10, 16.10 «Top Gear»
07.30, 12.00 «Ударна хвиля»
08.20, 12.50 «Смертельна зустрiч»
09.10 «Iсторiя зброї»
10.00, 14.40 «Гаджет-шоу»
10.30, 15.10 «Руйнiвники мiфiв»
13.40 «Повiтрянi бої»
17.10, 23.00 «Божевiльнi»
18.00 «Секретнi iсторiї»
18.50 «Шукачi»
19.50 «Намеднi»
20.40, 21.30, 22.20 «Мегазаводи»
00.00 «Малобританiя»
01.00 «Покер»
02.00 «Залiзна людина»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Гоночнi човни.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Стадiон для вищої лiги.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Мiфи
на Алясцi.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Воднi гори у дворi.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Канадськi Скелястi гори.
12.20 Американський чоппер: Стiв
Вiрiк i Льодовий мотоцикл.
13.15 13.40 Махiнатори на трасi:
Бентлi.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Вибух бiфштекса.
15.30 Брудна робiтка: Механiка
боулiнгу.
16.25 Смертельний улов: Зновуздорово.
17.20 Зухвалi проекти: Лас-Вегас,
мiський центр.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл для Aaron.
20.05,00.40 Крiзь кролячу нору
з Морганом Фрiменом: Ми
однi чи нi?
21.00 Руйнiвники легенд: Операцiя ”Валькiрiя”.
21.55 Новий свiт: Лiтаки майбутнього.
22.50 Екотехнологiї: Дорога в
майбутнє.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Позбутися неприємних запахів можна!
• Запах у каструлі, де був борщ, суп або тушковане
м’ясо зникне, якщо в заздалегідь вимиту ємність налити
велику кількість води і дати наповненій каструлі постояти
дві години.
• Для усунення неприємного запаху в термосі, досить
ополоснути його водою з додаванням оцту.
• У кухонну шафу, де зберігаються продукти, покладіть на полицю трохи меленої кави. Сторонні запахи
зникнуть.
• Якщо у фарфоровому чайнику з’явився затхлий
запах, вимийте його, витріть насухо і покладіть на дно
шматочок цукру.
• Ніж, дощечка та руки перестануть пахнути оселедцем, якщо протерти їх рослинною олією.
• Щоби позбутися небажаного аромату риби, квашеної капусти, часнику досить вимити кухонний посуд теплою водою
з додаванням оцту (на два літри рідини дві столові ложки оцту). Запах риби також можна усунути дуже солоною гарячою
водою.

нистого рису, сіль, перець, спеції за смаком.
1. Рис промийте, залийте теплою кип’яченою водою і залиште на 15 хв.
2. Наріжте цибулю. У сотейник налийте олію і розігрійте на середньому
вогні. Додайте цибулю та смажте, періодично помішуючи.
3. Моркву натріть на середній тертці та додайте до цибулі. Смажте, часто
помішуючи.
4. Гриби поріжте тонкими пластинками. Коли морква підсмажиться на
5. У готові овочі з грибами додайте рис і смажте, помішуючи 2 хвилини.
6. Долийте 0,5 літра окропу. Вогонь зменште до мінімуму.

• М’ясний бульйон – за півгодини до готовності.
• Рибний бульйон – із самого початку приготування.
• Горох, квасоля – коли стануть м’якими.
• Відварна картопля – як тільки закипить вода.
• Смажене м’ясо - перед тим, як класти його на сковорідку.
• Рибу – до початку приготування за 15-30 хвилин.
• Картоплю скибочками – перед готовністю.
Е Ф ІРНІ

Для приготування страви нам треба: 80 – 100г олії, 2 – 3 великі головки
цибулі, 2 великі морквини, 300 – 400г свіжих шампіньйонів, 300г довгозер-

половину, додайте до овочів гриби.

Соліть страву правильно:

УСІ

Пісний плов

7. Через 15 хв. посоліть та приправте спеціями. При необхідності долийте
ще окропу.
Закрийте кришкою та готуйте близько 15 хв.
Смачного!

Олеся ПЕТРОВА, читачка «Версій»

КАНАЛИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

О Б ЛАСТІ

теле Версії

11
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Ера здоров`я.
06.45 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.05 Глибинне бурiння.
13.40 Контрольна робота.
14.05,14.40,15.45,16.45,17.50,20.05,22.40 Погода.
14.10 Королева України.
14.45 Наша пiсня.
15.25 Феєрiя мандрiв.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.55 Майстер-клас.
17.20 Золотий гусак.
17.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Ворскла”
(Полтава) - ”Кривбас” (Кривий Рiг).
18.45 В перервi - Зелений коридор, Погода.
20.10 Концерт Мар`яна Гаденка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Мiнi-свiт краси України
- 2010.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Погода.
23.50 Свiт моєї любовi.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 Д/ф ”Контингент. Острiв
волi”. Фiльм 3.
02.30 Х/ф ”Красунчик Антонiо”,
1 с. (3).
04.15 Д/ф ”У Пенеталi”.
05.00 Д/ф ”Пора квiтучих вишень”.
«1+1»
06.35 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”.
13.05 ”Мiй зможе”.
14.40 ”Суперняня”.
15.40 ”Сусiдськi вiйни”.
16.35 Комедiя ”Мабуть, боги
з`їхали з глузду 2”.
18.30 ”Грошi”.
19.30,04.40 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Далi - кохання”. (2).
23.35 ”Зiрка+зiрка 2”.
01.35 Бойовик ”Скайлайн”. (2).
03.00 Бойовик ”Король клiтки”.
(2).
05.10 Т/с ”Руда”.
Iнтер
05.30 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.

07.30 ”Найрозумнiший”.
09.25 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Попелюшка для Баскова”.
11.10 ”Вирваний з натовпу”.
11.50 Т/с ”Пiтерськi канiкули”.
15.30 Концерт ”Пiснi для Алли”.
17.55 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.00 ”Розсмiшити комiка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 ”Майдан`s”.
22.25 ”Що? Де? Коли?”
23.35 ”Розбiр польотiв”.
00.40 Х/ф ”10 000 рокiв до н.е.”
02.35 Х/ф ”Один невiрний хiд”.
04.15 ”Позаочi”.

14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (М. Яковченко).
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”.

ICTV
05.45,06.15 Погода.
05.50 Факти.
06.25 Real Comedy.
06.55 Козирне життя.
07.30 Х/ф ”Вихiд Дракона”.
09.40 Диво-люди.
10.45 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
11.05 Квартирне питання.
12.05 Х/ф ”Крокодил Дандi 2”.
14.40 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.05 Х/ф ”Скеля”. (2).
22.55 Т/с ”Рюрiки”.
23.20 Жiноча логiка.
00.30 Х/ф ”Акули Малiбу”. (2).
02.15 Х/ф ”Забираючи життя”.
(2).
03.55 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.

ТВА
06.30, 07.45, 19.30, 00.25 «Панно
Кохання»
07.15 «Ранок надії»
09.05 «Про казки»
09.45, 17.20, 21.50, 00.20 «Познайомимось?»
09.50 «Щоб таємне стало відомим…»
09.55, 17.25, 00.15 «Погода»
12.00 «Фешинка»
12.30 «Дослідження океанів планети»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.50 Х/ф «Неділя о пів на сьому»
16.20 «Твій спорт»
16.50 «Радіус»
21.55 «Щоб таємне стало відомим…»
22.00, 02.45 Х/ф «Роздвоєння
Агати»
23.30 «Теми тижня»
04.15 Х/ф «Неділя о пів на сьому»

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”.
06.20,08.05,18.45,23.20,00.20,03.15 ”Час спорту”.
06.30,18.35,23.35,04.30 ”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”.
07.10,09.15,17.50,20.20,22.55
”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,21.40,23.30,04.15
”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,16.15,18.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
08.20,21.50,01.50,02.50 ”Тема
тижня”.
08.30 ”Бiстро-ТБ”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.30 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.20 ”Драйв”.

Депутатський корпус,
колегія та виконавчий
апарат Чернівецької
обласної ради з
глибоким сумом
сповіщають, що на
57-му році життя внаслідок
тяжкої, тривалої хвороби
передчасно відійшов у Вічність
колишній керуючий справами
Чернівецької обласної ради
Микола Олексійович ДОВБИШ.
У ці сповнені невимовною тугою і
сумом скорботні дні висловлюємо
щире співчуття рідним та близьким
покійного. Світлий і добрий спомин
про щирого колегу, мудрого
керівника, вірного товариша і друга
Миколу Олексійовича ДОВБИША
назавжди залишиться в серцях
усіх, хто мав честь і приємність
жити і працювати поруч.

понеділок
субота

16 квітня

ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.40,19.00,03.30 Подiї.
07.00 Х/ф ”Дуенья”.
09.00 ”Життя на смак”.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 4”.
11.00 Ласкаво просимо.
12.00 Оголена красуня. Другий
сезон.
13.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
15.00,03.50 Х/ф ”Коли квiтне
бузок”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.35 Т/с ”Дорога моя людина”.
21.25 Т/с ”Закоханий агент”.
01.20 Щиросерде зiзнання.
02.00 Х/ф ”Iндi”. (2).
ТРК«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, 18.35 «Kids Flix»
07.50, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Гама смаку»
09.00 «Фільми та зірки»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Свят-

кова, 1»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.50 Х/ф «Кевін з Півночі» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»
17.40, 23.45 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Запалювання» (2)

11.30 ”Речовий доказ”. Помилка
лiкаря.
12.00 Х/ф ”Останнiй рiк Беркута”.
13.40 Х/ф ”Вантаж 300”.
15.15 Х/ф ”Бажаю здоров`я!”
17.00 Т/с ”Каменська 4”.
21.00 Х/ф ”Живий”.
23.00 Х/ф ”Револьвер”. (2).
01.15 Х/ф ”Мiчений”. (2).
02.50 ”Речовий доказ”.
03.40 ”Правда життя”.
05.00 ”Агенти впливу”.

ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Толока»
08.45, 12.00 – Т/ф
08.55 – «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30 – «Музичний
експрес»
10.00 – «Акценти»
10.30 – «Старти надій»
11.00 – «Країна талантів»
11.30, 19.05 – «Зорепад побажань»
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 – «Погода»
13.30 – «Пісенне джерело» (рум.
мов.)
14.05 – «А музика звучить…»
15.00 – «Будьте здорові»
16.00 – Х/ф
17.30, 21. 00 – «Резонанс»
18.15 – «Реалії»
19.30 – «Формула успіху»
20.25 – «Святині Буковини»
20.45 – «Вечірня казка»
22.00 – Т/с

СТБ
05.10 М/ф: ”Дюймовочка”, ”Зачарований хлопчик”.
06.25,00.40 Х/ф ”Бережiть чоловiкiв”.
07.50 ”Караоке на Майданi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
09.55,23.35 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 ”Україна має талант! 3”.
14.50 ”Україна має талант! 3.
Другий шанс”.
15.50,21.45 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
17.35 Х/ф ”Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
22.45 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
02.05 ”Мобiльна скринька”.

ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,11.25,16.15 ”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!”
16.30 Х/ф ”Застряг у тобi”.
18.35,20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
19.30 ”Дом 2”.
23.00 ”Comedy Woman”.
00.00 ”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 ”Казка про золотого
пiвника”.
06.55 М/ф ”Казка про мертву
царiвну й про сiмох богатирiв”.
07.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.40 Х/ф ”Самотнiй гравець”.

Новий канал
06.00 Х/ф ”Снiгопад”.
07.20 Х/ф ”Яйцеголовi”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
15.00 Даєш молодь.
16.05 ”Красунi”.
17.10 Зроби менi смiшно.
18.05 Х/ф ”Гарi Поттер i в`язень
Азкабана”. (2).
21.00 Хто проти блондинок?
22.10 Замок страху.
23.15 Х/ф ”Супергероїчне кiно”.
(2).
00.50 Спортрепортер.
00.55 Х/ф ”Блондинка в шоколадi”. (3).
02.45,03.55,04.40 Зона ночi. Культура.
02.50 Легендарне парi.
03.05 Семеренки.
04.00 Майстер музи.
04.15 Моє серце пронизує ножами.
04.45,05.30 Богдан Хмельницький.
05.25,05.55 Зона ночi.
К1
07.00 ”Каламбур”.
07.30 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
09.10 ”Тиждень моди”.
09.40 ”Галiлео”.
10.00 ”Дарвiн шоу”.

5мільйонівдляДіКапріо
Леонардо Ді Капріо побив рекорд, встановлений
Джулією Робертс у минулому році – заробив 5 мільйонів
доларів за участь у зовсім коротенькому рекламному
ролику, знятому для масштабної китайської телефонної
компанії.
У грудні минулого року Джулія Робертс знялася в
45-секундному рекламному ролику для італійського
виробника кави. За цю «роль», яка не передбачала
жодного тексту, вона отримала гонорар у розмірі 1,5
мільйона.
36-річний Ді Капріо побив рекорд Робертс, отримавши гонорар лише за дві сценки: в одній він мокне
під дощем на паризькій вулиці, а в другій – біжить по
бруківці назустріч коханій.
Раніше Ді Капріо з’являвся в рекламі, але тоді його
гонорари були значно менші.
Зараз актор готується до зйомок фільму «J. Edgar»,
у якому він зіграє роль творця і першого директора ФБР
Едгара Гувера.

ОГОЛОШЕННЯ
Загублений диплом РН №28473411, виданий Чернівецьким
торговельно-економічним інститутом Київського національного
торговельно-економічного університету у 2006 році на ім’я
МАКАР Роман Любомирович вважати недійсним.
УСІ

Е Ф ІРНІ

КАНАЛИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

О Б ЛАСТІ

11.00 ”Спецiя”.
11.20 ”Брейн-ринг”.
12.10,21.00 ”КВН”.
13.00 ”Бiйцiвський клуб”.
14.00 ”Країна смiється”.
14.20 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
15.10 Х/ф ”30 днiв до того, як я
стала зiркою”.
16.50 Х/ф ”Сiтi-Айленд”.
18.50 Х/ф ”Одного разу в Голiвудi”.
22.00 ”Якось у мiлiцiї”.
00.00 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.10 Х/ф ”Дублер”. (2).
02.30 ”Нiчне життя”.
Мега
05,00, 06.00, 07.00, 08.00 «Iгри
патрiотiв»
09.00 «Ударна хвиля»
10.00 «Смертельна зустрiч»
11.00 «Гаджет-шоу»
12.15, 13.15, 14.15 «Top Gear»
15.15 «Руйнiвники мiфiв»
16.15, 17.15, 18.15 «Мегазаводи»
19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00,
00.00 «Удар у вiдповiдь»
01.00 «Покер»
02.00 «Подвiйнi мечi»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Поїзди-рекордсмени.
06.25,13.40 Заїзди: Голiвудська
швидкiсть.
07.15,01.40 Вижити удвох: Без
повiтря.
08.10,23.45 Риба-меч: життя на
гачку.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Майстер по ураганах.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса:
Китай: Всесвiтня виставка
в Шанхаї.
10.55,17.20 Екотехнологiї: Дорога
в майбутнє.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Упаковка.
12.20,19.40 Заводськi буднi:
Сталь.
12.45 Брати по зброї: Пiдземний
автомобiль.
14.35 Крутий тюнiнг 2008: Barracuda 1967 року.
15.30 Американський чоппер.
16.25 03.40 Потрiбна збiрка.
16.55 Як це працює, ч. 7.
20.05,04.05 Крутий тюнiнг 2008:
Дорога до SEMA.
21.00,05.00 Американський чоппер
21.55 Брати по зброї: Переробка
Ripsaw.
22.50,02.40 Пивовари: Пиво ”Bitches Brew”.
00.40 Надлюди Стена Лi.

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,12.10,13.40,15.20 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Доки батьки сплять.
12.15 Х/ф ”Розвiдники”.
13.45 Ближче до народу.
14.10 ”Смiх до коликiв у рiк кролика”.
14.50 Золотий гусак.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Таврiя”
(Сiмферополь) - ”Шахтар”
(Донецьк).
16.45 В перервi - Погода.
17.50 В гостях у Д. Гордона.
18.45 Пiдсумки тижня.
19.30 Фольк-music.
20.10 Точка зору.
20.30 Хокей. ЧС. Великобританiя Україна. В перервi - Обличчя
України.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
22.50 Спецпроект ”Про що кiно?”
ТРК ”Ера”.
00.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
00.35 Погода.
00.40 Автодрайв.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Д/ф ”Контингент. Острiв
волi”. Фiльм 4.
02.30 Х/ф ”Красунчик Антонiо”,
2 с. (3).
04.10 Х/ф ”Розвiдники”.
05.25 ”Надвечiр`я”.
«1+1»
07.10 Х/ф ”Уроки виживання”.
08.40 М/ф: ”Айболить”, ”Як левеня
та черепаха пiсню спiвали”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,05.10 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.45 ”Шiсть кадрiв”.
15.00 Мелодрама ”Далi - кохання”.
18.30 ”Особиста справа. Не риба,
не м`ясо”.
19.30,23.15 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця”.
22.20 ”Свiтське життя”.
00.00 Бойовик ”Кривава мама”.
(3).
01.50 Х/ф ”Ролери iдуть”. (2).
03.35 Х/ф ”Зiрки пiд мiсяцем”.
(2).
05.45 Т/с ”Руда”.

Овен

Телець

Близнюки

Рак

теле Версії

17 квітня

Iнтер
05.00 ”Найрозумнiший”.
06.25,02.20 Д/с ”Смертельно небезпечна дюжина 3”.
07.20 ”Поки всi вдома”.
08.05,03.55 ”Формула кохання”.
09.05,10.00,10.40,11.45,16.00 Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.05 ”Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.45 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.55,03.10 ”Орел i Решка”.
12.40 ”Майдан`s”.
14.50 ”Недiля з ”Кварталом”.
15.05 ”Розсмiшити комiка”.
16.15 Х/ф ”Любов на сiнi”.
18.15 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф ”Любов приходить не
одна”.
22.50 Х/ф ”Сльози сонця”.
00.55 Х/ф ”Обертальний момент”.
(2).
ICTV
05.55,06.10 Погода.
06.00 Факти.
06.15 Квартирне питання.
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.30 Т/с ”Рюрiки”.
08.00 Х/ф ”Крокодил Дандi 2”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф ”В серпнi 44-го...”
16.35 Диво-люди. Фiнал.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Зоряний десант”. (2).
22.10 Х/ф ”Забираючи життя”.
(2).
00.30 Голi i смiшнi.
01.50 Х/ф ”Дика орхiдея 2”. (2).
03.35 Iнтерактив. Тижневик.
03.50 Х/ф ”Акули Малiбу”. (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.20,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.05,18.45,23.15,00.20,03.15,04.20 ”Час спорту”.
06.35,23.35,04.30 ”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”.
07.10,08.55,17.50,20.20,22.55
”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,21.45,23.30,04.15
”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”.

У першій половині тижня вирішите фінансові
питання. Друга половина буде сприятливою для
важливих покупок, які краще здійснювати самостійно. Цей час відмінно підходить для спілкування
з друзями, але торкатися теми грошей і заробітку
– не варто.
Успіх може чекати на вас у науковій діяльності,
проведенні власних досліджень і експериментів. У
кінці тижня можливе розширення кола друзів та
однодумців. Найсокровенніші думки та мрії варто
залишити при собі.

Вам стануть доступні таємниці інших людей.
Або ж ви самі захочете поділитися секретами. У
кінці тижня варто відпочити. За допомогою гарного
настрою зможете зберегти здоров’я та багато чого
досягти.

Основним завданням стане пошук нових
спільних інтересів в особистих стосунках. У
середині тижня доведеться приймати досить важливі рішення. В такій ситуації не нехтуйте інтуїцією,
особливо, якщо існує ризик.

УСІ

12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (М. Яковченко).
15.20,19.30,20.30,01.20,02.20
”Час iнтерв`ю”.
16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20 ”Фактор безпеки”.
17.20 ”Податки”.
17.30,04.40 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
21.00,05.15 ”Час: пiдсумки”.
22.00,03.40 ”Велика полiтика”.
22.30 ”Час-Тайм”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.30,01.50,02.50 ”Тема тижня”.
00.40 ”Смачнi подорожi”.
ТВА
06.30, 07.45, 19.40, 00.35 «Панно
Кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.50, 16.40 «Про казки»
09.20, 17.15, 21.55, 00.20 «Познайомимось?»
09.25 «Вихід є…»
09.55, 17.25, 00.15 «Погода»
12.00 «Міні-мікс»
12.55 «Радіус»
13.20 «Так говорить Біблія»
13.55 «Один на один з М. Вереснем»
14.25 Х/ф «Неділя о пів на сьому»
19.30, 00.25 «Нова гостьова»
22.00, 02.50 Х/ф «Роздвоєння
Агати»
23.30 «Теми тижня»
04.20 Х/ф «Неділя о пів на сьому»
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 4”
11.00 Дитяча Нова Хвиля-2011.
Нацiональний вiдбiрковий
тур.
13.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
15.00 ”Чинник сататi”.
16.00 Х/ф ”Карусель”.
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 ”Хронiки однiєї подружньої зради”.
01.45 Щиросерде зiзнання.
02.10 Х/ф ”Смертоносна зграя”.
(2).
03.50 Х/ф ”День весiлля доведеться уточнити”.
05.20 Срiбний апельсин.
ТРК«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»
08.10, 09.35, 11.50, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»

ТРК «БУКОВИНА»
08.00, 15.00 –«Реалії»
08.45 – М/ф
09.00 – «Моє сонечко»
09.30, 13.00, 15.30, 00.15 – «Музичний експрес»
10.00 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 – «Дольче Віта»
11.20, 14.00, 19.15, 21.45, 00.00
– «Погода»
11.25, 20.25 – «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 –Зорепад побажань”.
12.00 – Т/ф
13.30 – «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
14.05, 02.30 – «А музика звучить…»
16.00, 00.45 – Х/ф
18.00, 21.00 – «Подіум її життя»
18.45 – «Енциклопедія дизайну»
19.30, 03.40 – «Палітра»
20.45 – «Вечірня казка»
22.00 – Т/с
04.20 – «Милосердя»
05.00 – Концерт народної творчості
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”.
10.55,14.35 ”Єралаш”.
11.25 ”Крокодил”.
12.20 ”Comedy Woman”.
13.15 ”Одна за всiх”.
13.40,01.20 ”Гола правда”.
14.45 Х/ф ”Застряг у тобi”.
16.50 Х/ф ”Найкращий працiвник
мiсяця”.
18.35 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
19.30 ”Дом 2”.
20.30 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
22.00 ”Нереальнi предки”.
23.00 Т/с ”Реальна кров” (3).
00.55 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.45 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.

Можливе просунення по кар’єрній сходинці завдяки сторонній підтримці. Але не надто покладайтеся на покровителів – можете потрапити під їхній
вплив. Середина тижня сприятлива для прийняття
відповідальних і серйозних рішень.

Лев

Фортуна на вашому боці, обставини сприятимуть успіху. Намагайтеся використати цей період
максимально: спробуйте реалізувати себе в науці,
творчості або просто рушайте в розважальну подорож. Прислухайтеся до власної інтуїції.

Діва

Терези

Скорпіон
Е Ф ІРНІ

(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»
14.50, 23.10 «Біографії. З. Зідан»
15.55 «Купаж»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Футзал. Чемпіонат України. «Меркурій» (Чернівці)
– «Лемберг» (Львів)

Час сприятливий для вирішення питань,
пов’язаних з нерухомістю та податками. Вдало розвиватимуться судові справи. А сильний романтичний настрій позитивно позначиться на особистих
стосунках та особистому житті загалом.

Протягом тижня варто конструктивно вирішувати проблеми в особистих стосунках. Спілкування
вам допоможе, тож варто поговорити, знайти
компроміси, прийти до спільного рішення. Уважніше поставтеся до порад оточуючих, а в складних
випадках відвідайте сімейного психолога.

КАНАЛИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Шайбу! Шайбу!”
06.45 М/ф ”Матч-реванш”.
07.05 М/ф ”Метеор” на рингу”.
07.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.40,15.05 Т/с ”Каменська 4”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Партiйний бордель.
12.00,05.00 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
17.00 Х/ф ”Живий”.
19.00,01.00 Х/ф ”Загублений у
Сибiру”.
21.10 Х/ф ”Мiчений”. (2).
23.10 Х/ф ”13 привидiв”. (3).
02.55 ”Речовий доказ”.
03.55 ”Правда життя”.
СТБ
05.40 М/ф: ”Умка”, ”Умка шукає
друга”, ”Пригоди Буратiно”.
07.05 Х/ф ”Запасний гравець”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,03.10 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.05 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
16.00 ”Зоряне життя. Не вiдрiкаються, кохаючи...”
17.00 ”Моя правда. Томас Андерс.
Сповiдь марiонетки”.
18.00 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
проти Аллочки”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Жiноча iнтуїцiя”.
23.45 Х/ф ”Доктор Хаус”.
Новий канал
06.15 Х/ф ”Цей жахливий кiт”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
08.50 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.30 М/с ”Дональд Дак”.
09.55 Замок страху.
11.00 Хто проти блондинок?
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.30 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.15 Т/с ”Воронiни”.
18.00 М/ф ”Елвiн i бурундуки”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Прекрасний”. (2).
23.15 ”Красунi”.
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф ”Голий пiстолет”. (2).
01.45,02.25 Зона ночi. Культура.
01.50 Усмешник.
02.15 Генiй смiху.
02.30 Невгомонний Пантелеймон.
03.00 Соломон i Годеле.
03.10,04.15,05.00 Зона ночi.
03.15 Iван Мазепа.
04.20 Чорний колiр порятунку.
04.50 Цiна повернення.
К1
07.10,15.20 Д/ф ”Доiсторичний
бiйцiвський клуб”.
08.00 ”AutoEVO”.
08.30 ”Брейн-ринг”.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

О Б ЛАСТІ

12
09.20 ”Пройдисвiт”.
09.40 ”Галiлео”.
10.10 ”Слiдами пращурiв”.
10.40 ”Спецiя”.
11.15 ”Вiнегрет-шоу”.
12.10,22.30 ”Не може бути”.
12.30,21.30 ”КВН”.
13.20 ”Якось у мiлiцiї”.
16.10 Х/ф ”Одного разу в Голiвудi”.
18.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
20.30 ”Бiйцiвський клуб”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.10 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.20 ”Нiчне життя”.
Мега
05, 00, 06.00, 07.00, 08.00, 05.00
«Iгри патрiотiв»
09.00 «Ударна хвиля»
10.00 «Смертельна зустрiч»
11.15, 12.15, 13.15 «Top Gear»
14.15, 15.15 «Руйнiвники мiфiв»
16.15 «Катастрофи столiття»
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15,
22.15 «Удар у вiдповiдь»
23.00, 00.00 «Секретнi iсторiї»
01.00 «Покер»
02.00 «Село тигрiв»
03.30 «Базука»
04.30 «БУМ. Вся правда»
04.40 «Мега-Армiя»
Discovery
06.00 Неймовiрна швидкiсть: Позашляховик.
06.25 03.40 Потрiбна збiрка.
06.50 Як це працює.
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя
вибухових iдей: Рятувальна
шлюпка.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Операцiя
”Валькiрiя”.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи.
10.00 Риба-меч: життя на гачку,
ч. 1.
10.55 Золота лихоманка: Аляска:
Немає мужностi - немає
успiху.
11.50 Вижити удвох: Без повiтря.
14.35 Крiзь кролячу нору з Морганом Фрiменом: Ми однi
чи нi?
15.30 Рiчковi монстри: Смертоносний скат.
16.25 Рiчковi монстри: Змiєголова
вбивця.
17.20 Рiчковi монстри: Жахи на
Алясцi.
18.15 Рiчковi монстри: РибаДемон.
19.10 Рiчковi монстри: Вбивцi з
Конго.
21.00 Рос Кемп: Банди: СентЛуїс.
21.55 Надлюди Стена Лi, ч. 5.
22.50 Новий свiт: Надлюди.
23.45 Схибленi на трюках: Упiрнути до акул.
00.15 Єдиний вихiд: У полонi у
бджiл.
00.40 Новий свiт: Лiтаки майбутнього.
04.05 Заводськi буднi: Упаковка.
04.35 Заводськi буднi: Сталь.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай: Всесвiтня виставка в
Шанхаї.

Прислухайтеся до порад оточуючих. Вони
стануть вам в нагоді. Плануйте домашню роботу
на середину тижня. Невеликий ремонт або прибирання промайне швидко і непомітно. Тож залишиться час на особисті стосунки.

На початку тижня реалізуєте себе у творчості.
Цьому сприятимуть люди, які своєю поведінкою надихатимуть вас. Вдалий час для розвитку своїх здібностей, удача сприятиме у будь-яких починаннях.
Кінець тижня буде вдалим для здійснення покупок
та проведення операцій з нерухомістю.

Вам варто налагодити стосунки з близькими
родичами. Знайдіть час для відпочинку вдома. Середина тижня виявиться сприятливим
періодом для невеликих поїздок. Успішно вирішуватимете матеріальні питання.

Заведете дружні знайомства зі сторонніми
людьми. Час сприятливий для невеликих поїздок,
спілкування з людьми, активного відпочинку на
природі. Зможете успішно вирішити фінансові
питання, якщо робитимете це самостійно, без
загального розголосу.
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Буковинськийкосмос:до50-річчяпольоту
першого космонавта Землі Юрія Гагаріна
Жан Макаренко: «І в день і вночі
підтримував зв’язок із Каденюком»
зв’язок з Леонідом Каденюком і вдень, і
вночі. Чергував вдома біля спеціального
пристрою – радіоприймача дальнього
приймання, який підключив до репортера наш досвідчений технік Іван Пащенко. Це спілкування я виклав в інтерв’ю
у кількох радіопередачах «Космічні та
земні дороги Леоніда Каденюка».
А незадовго до польоту, на прохання Леоніда Костянтиновича, передав
йому через рідного брата Володимира
до Америки касети з піснями Софії Ротару, Назарія Яремчука, Оксани Білозір.
Леонід потім згадував, що ці пісні гріли
йому душу в космосі. Побував поза Землею й англійсько-японський словник,
придбаний мною в Києві і подарований
Каденюку. Цей паперовий перекладач
став йому у пригоді, адже під час космічної подорожі у складі міжнародного
екіпажу був японець Токао Дой.

12 квітня 1961-го року, 27-річний радянський майор Юрій
Гагарін на космічному кораблі «Восток» вперше у світі здійснив
орбітальний політ навколо Землі, відкривши епоху пілотованих
космічних польотів. Він зробив лише один, але перший (!) виток
навколо земної кулі. На це знадобилося 108 хвилин…
Сьогодні, у переддень значної дати, разом із відомим
буковинським радіожурналістом Жаном МАКАРЕНКОМ
згадаємо про перший політ космонавта незалежної України – Леоніда
Каденюка, нашого земляка.
– Це був листопад 1997-го, тоді
на всю Україну і світ зазвучав голос
першого космонавта-дослідника незалежної України Леоніда Каденюка,
– пригадує Жан Олексійович. – Він, у
складі міжнародного екіпажу стартував

на космічному кораблі «Коламбія» з
мису Канаверел, штат Флорида. Мені
тоді пощастило записувати фрагменти
розмови з ним прямо з Х’юстона телефоном від самого початку старту і аж до
його успішного завершення. Тоді тримав

…коли Леонід Каденюк,
уже герой України, приїхав до
батьківської хати в Клішківцях,
побачитись з мамою Ніною Андріївною, та познайомити її з
«космічними» друзями, тоді все
село вийшло їх зустрічати. То
була до сліз хвилююча подія…
Під час 600-річчя Чернівців ( зліва направо) Володимир
Каденюк (старший брат), Едуард Кузнєцов (колишній
чернівчанин, який нині очолює космічне агентство), Орест
Криворучко (художник), Леонід Каденюк (космонавт),
Володимир Горбачевський (координатор буковинського
земляцтва у Києві), Жан Макаренко (радіожурналіст)

– Маю фотографії з автографами
космонавтів, колег Каденюка, журнали
– з космосу, – із гордістю згадує Жан
Олексійович, – їх привезли мені самі
космонавти.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Чернівчанка Вікторія УГОРСЬКА
захищатиме честь України на
олімпіаді в Москві

Віка Угорська і Тетяна Спориніна – їх об’єднує
любов до Космосу. Щасти вам у Москві!
Переможцем VIII Міжнародної олімпіади з історії авіації та
повітроплавання імені О. Ф. Можайського стала учениця Чернівецької гімназії № 2, член гуртка
«Байт» Чернівецького обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Вікторія
УГОРСЬКА.
Довідка «Версій»
Міжнародна олімпіада з історії
авіації і повітроплавання імені
О. Ф. Можайського проводиться
щорічно в Росії. Участь у ній можуть брати юнаки і дівчата, віком
від 12 до 18 років, незалежно від
місця проживання та громадянства. Олімпіада проводиться у
два тури – заочний (в інтернеті)

й очний (у вигляді Молодіжного
симпозіуму). Для участі необхідна
реєстрація та здача спеціальних
тестів. За перше місце володар
Диплома нагороджується медаллю О. Ф. Можайського.
У першому заочному турі цьогорічної олімпіади взяли участь
близько п’ятдесяти представників
із шести країн світу. Серед них
– десять українців. Чернівчанка
Віка єдина, хто представлятиме
Україну в фінальному етапі олімпіади, який відбудеться 21-23
квітня у Москві. Супроводжуватиме дівчину її науковий керівник,
викладач інформатики – Тетяна
Спориніна.

Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»

Буковинапротидитячого «Пограв Дьордія» – вийшла книга
Знаний буковинський
раку та лейкемії
гуморист Флоріан
Майже мільйон гривень пожертвували буковинці на
лікування онкохворих дітей протягом чотирьох років.

Чернівецькому обласному благодійному фонду допомоги дітям,
хворим на рак та лейкемію «Подаруй
дитині життя» цього місяця виповнюється чотири роки.
З цієї нагоди протягом квітня
відбудуться заходи, спрямовані на
підтримку дітей Буковини, що страждають на злоякісні новоутворення:
Якщо ви зустрінете на вулицях
міста волонтерів Фонду з Пасхальними вітальними листівками «Із рук в
руки» із даними Фонду – візьміть її та
долучіться до благодійної акції.
19 квітня: об 11 год. у відділенні кардіоонкогематології ОДКЛ
№1 (Чернівці, вул. Руська, 207а)
– засідання прес-клубу для підведення підсумків 4-річної діяльності Фонду. Від 12.30 год. там же
театралізоване свято для онкохворих дітей. Маленьким пацієнтам
передадуть подарункові набори,
презентовані організаціями та під-

приємцями міста.
27 квітня 2011 року: о 15.00
на Центральній площі міста відбудеться ювілейна, 47 благодійна акція – ярмарок творчих робіт студентів
факультету «Педагогіки, психології
та соціальної роботи» ЧНУ ім. Ю.
Федьковича.
Запрошуються до участі керівники та колективи підприємств,
організацій, установ, приватних підприємців, громадян Буковини.
Чернівецький обласний благодійний фонд допомоги дітям, хворим
на рак та лейкемію «Подаруй дитині
життя»:
Р/Р 26005301082843 код
ЄДРПОУ 35029311 МФО 322948
Чернівецька дирекція АКБ «Форум» м. Чернівці
Р/Р 26001060351835 код
ЄДРПОУ 35029311 МФО 356282
Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк»

Боднар презентував
чернівчанам «Ленківські
витребеньки».

– Книга про все смішне, про все
веселе, в тому числі і крізь сльози,
– каже пан Флоріан. – У мене є все
для всіх, не тільки для цінителів
гумору, але й тих, хто гумор ненавидить. Сюжети беру, починаючи
від Софокла, Аристофана, Оскара
Уайльда, і завершуючи татом, мамою
та онуками з Ленківців.
Автор запевняє, що деякі фрази
«облизував десятиліттями». Адже до
збірки, крім свіжих «ейфлоризмів»,
увійшло і все найкраще з попередніх
трьох книг викладача-гумориста
(Флоріан Боднар викладає німецьку
мову в першій гімназії).
– Приємно, що є у нас такі
люди, які вміють так жонглювати
словами, – радіє Ольга ФИСЮК,
заступник директора гімназії №1.
– Це ж треба було навіть назву таку
для книги придумати, подвійну:
«витребеньки» і «витри баньки»!

Тобто, протри очі, розплющ очі, і
подивись на слова зовсім з іншого
боку. Кожне його слово – перлина!
Це ж яку ерудицію треба мати,
окрім таланту, щоби стільки слів
цих цікавих знати, тримати їх в
голові, жонглювати ними… Єдина
вада Флоріана – що він ще живий
і так близько. Якби нам його привезли, наприклад, з Києва, пред-

ставляли тут, – ми би схиляли перед
ним голови! А він же так близько
– з Ленківців, хіба він може для нас
бути великим героєм? Та нізащо – бо
він наш! Знаючи стільки мов, це ж
так треба так любити свій «нарід»,
як казав Стефаник, щоб оту мову,
яку його дід навчив, увіковічнити у
цій книжечці…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Відновлюйся! Березовиця – найкращий лік!
(Закінчення. Поч. на 2-ій стор.)

Березовий сік, або березовиця,
як його називають у народі, – дуже
цінний продукт, який благотворно
впливає на весь організм людини.
Він є першим серед того, що дарує
людині природа після тривалої зими,
щоби підтримати її організм.
Медичні дослідження показали,
що прийом хоча б однієї склянки на
день протягом 2-3 тижнів (оптимально випивати тричі на день по склянці
за півгодини до їжі) допоможе організму впоратися з весняним авітамінозом – слабкістю, неуважністю,
втомою і депресією. Протипоказаний
березовий сік тільки тим, у кого алергія на пилок берези.
Березовий сік п’ють по три і
більше склянок на день для оздоровлення крові у разі шкірних хвороб – при лишаях, висипах на тілі,
фурункульозі. Допомагає сік, коли

маєте ангіну, анемію, рани, які погано гояться, виразки, ревматизм, подагру. Якщо застудилися, піднялася
температура, кашляєте, також вживайте сік. Він діє як відхаркувальний,
сечогінний засіб, усуває з організму
шкідливі речовини, допомагає при
серцевих набряках. Коли відчуваєте,
що потрібно відновити сили після
зими, скористайтеся цим подарунком
білокорої берези.
Зовнішньо використовують сік у
разі екземи (компреси) і в косметиці:
миють ним обличчя, якщо турбують
вугрі та пігментні плями. Сік берези
зволожує й очищує суху шкіру. А ще
ним корисно мити волосся: він посилює їхній ріст, позбавляє лупи та дарує
блиск і м’якість (тими же властивостями володіє настій березового листя).
У березовому соку містяться
органічні кислоти, дубильні речовини, мінеральні речовини, залізо,

калій, кальцій, глюкоза, фруктоза,
фітонциди. Вживання березового
соку сприяє розщепленню каменів у
сечовому міхурі і нирках, очищенню
крові, як уже наголошувалося, посиленню обмінних процесів. Корисно
пити сік і при виразці шлунка, захворюваннях печінки, дванадцятипалої
кишки, жовчного міхура, зниженій
кислотності, і навіть при радикуліті,
ревматизмі, артриті, бронхіті, туберкульозі, цинзі, головному болю і
венеричних захворюваннях. До того
ж, березовий сік підвищує опірність
організму до простудних, інфекційних та алергічних захворювань,
має глистогінну, сечогінну, протипухлинну дію.
Оскільки березовий сік дуже помічний при різних ниркових недугах,
це означає, що він подовжує життя і
бореться зі старістю. Бо саме від нирок залежить наша життєва сила.

Як навесні відчувати
себе бадьорим і
життєрадісним? Не спати
на ходу і справлятися з
усіма справами вдома
і на роботі? Ось кілька
нехитрих рецептів, які
дозволять вам впоратися
з весняною слабкістю.

Зміцнюємо імунітет
Запорука здоров’я – міцний імунітет. Існує безліч способів «загартування» організму. Гіппократ свого
часу прославляв овес, як цілющий
засіб при виснаженні й слабкості
організму, і радив пити настій або
відвар цього злаку замість чаю. Овес
необхідний для зміцнення нервової
системи, серця, легенів, поліпшення
обміну речовин.
Настій готують так: неочищений
овес дрібно розмелюють, насипають
у термос і заливають окропом у співвідношенні 1 ст. ложка на 1 склянку
окропу. Настоюють цілющий напій 12
годин, проціджують і п’ють.

Підтримка серця

Меню для мозку
Весняний авітаміноз не тільки робить нас млявими й апатичними, але
й впливає на розумову діяльність.
Почніть сніданок з круто звареного

яйця. У ньому міститься холін, що покращує пам’ять. Замість кави випивайте склянку буряково-морквяного
соку у співвідношенні 1:4 – і ваша
пам’ять не даватиме збоїв. Виснажений організм необхідно підтримати
правильним і здоровим харчуванням. У цьому нам допоможе магній:
він впливає на нервову систему,
покращує кровообіг, рятує організм
від депресій. Магній міститься в какао, гречаній каші, квасолі, горіхах,
макаронах, рибі, паростках пшениці,
молочних продуктах, зелені.
Вітамін С захистить організм від
інфекцій. Їжте багато ківі, цитрусових,
солоних огірків, овочів, пийте відвар
із шипшини. Вітаміни групи В забезпечать вироблення серотоніну – гормону
щастя. Він міститься в м’ясі, птиці, рибі,
хлібі з борошна грубого помелу.

Щоби зберегти березовий сік
довше, з нього готують квас: нагрівають до 35 градусів, додають
15-20 г дріжджів і 3 родзинки на 1
літр, на смак – лимонну цедру. Після
цього банку або пляшку щільно закривають і залишають на 1-2 тижні.
Вийде дуже смачний, газований напій, що бадьорить!
Квас можна приготувати й поіншому: до 10 л березового соку додають сік 4 лимонів, 50 г дріжджів,
30 г меду або цукру, родзинки з
розрахунку 2-3 штучки на пляшку.
Розлити у пляшки і тримати 1-2 тижні в темному прохолодному місці. В
описаних вище випадках квас може
бути готовий вже за 5 днів, але від

того, що він простоїть довше, напій
не зіпсується: такий квас можна
зберігати й пити протягом усього
літа.
Дуже добре нанести на шкіру
обличчя маску: змішати 1 ст. л. сметани з 2 ст. л. березового соку і 1 ч.
л. меду. Тримати таку маску потрібно
близько 15 хвилин, змити прохолодною водою, шкіра після неї набуде
красивого матового відтінку.

Жінкунеможливозрозуміти–її
треба тільки любити

Навесні будьте здорові!

Із приходом весни серце теж потребує турботи. «Двигун організму»
можна підтримати дуже смачними
ліками. Подрібніть в блендері 250 г
кураги, родзинок і волоського горіха,
1 лимон зі шкіркою, але без кісточок.
Змішайте з 250 г меду і приймайте суміш по столовій ложці 3 рази на день
після їжі. При підвищеному тиску цю
суміш варто вживати без кураги.
Якщо ж тиск низький – залийте
холодною кип’яченою водою (0,5 л)
3 подрібнених лимона і поставте в холодильник на півтора-два дні. Потім
додайте 250 г рідкого меду, ретельно
перемішайте і знову поставте на холод. Приймайте по столовій ложці 3
рази на день за півгодини до їжі.

Свіжий березовий сік зберігається в холодильнику трохи більше 2 діб.

Гарний настрій –
запорука здоров’я!
Ласунам не варто відмовляти
собі у вуглеводах. А ось любителям
м’яса рекомендована білкова дієта. Їсти краще 5-6 разів на день:
невеликими порціями і регулярно.
Дуже важливо випивати в день не
менше 2-х літрів рідини. Це сприяє
виведенню натрію з організму, забезпечує гарний настрій, здоровий
сон і навіть знімає біль. Важливо,
що вживання великої кількості рідини підвищує ефективність будьякої дієти.
До продуктів, багатих серотоніном, також відносять: крупи, злаки,
бобові, банани, шпинат, помідори,
баклажани, червоний перець, сир.
А ще будьте життєрадісними, і ви
відчуєте себе здоровішими!

Хто вона, справжня жінка:
володарка чоловічих сердець,
спокусниця, бізнес-леді чи гарна мама, господиня, берегиня
домашнього вогнища?
Однозначно відповісти важко,
адже Жінка може втілювати в собі
різні ролі та образи. Сьогодні вона
така, завтра інша. І справа не у мінливості її характеру, сама сутність
справжньої жінки може змінюватись
щохвилини. Недаремно жінку порівнюють зі сходом сонця, зоряним
небом, північним сяйвом, бутоном
троянди, що розпускається чи закривається тоді, коли захоче.
Справжньою жінкою стають
чи народжуються?
Звичайно, якщо батьки чекали
на дівчинку, любили її й всілякими
засобами підтримували в ній жіночі
риси й поведінку, при цьому мама
сама залишалась Жінкою – тоді
шанси стати справжньою леді дуже
великі. За іншої ситуації, коли батьки, наприклад, чекали хлопчика чи
були психологічно не готовими виховувати дівчинку, були байдужими
чи жорстокими, майбутній жінці набагато важче сприйняти свою стать,
свої можливості та реалізувати себе.
У дорослому віці такі жінки можуть
бути успішними в кар’єрі та досягати
успіхів, але страждати від надмірної
самокритики й самотності.
Як розвивати в собі жіночність?
Головне – навчитися довіряти
собі, повірити у свою унікальність
та неповторність. Не перейматися
своїми недоліками, а пізнавати й
розвивати себе: вчитись, творити,
експериментувати, шукати свій
шлях. Адже кожна з нас має свій

чудесний, магічний внутрішній світ,
свою мелодію, своє сяйво й силу. Чим
теплішою, справжньою є жінка, тим
гармонічнішим, ціліснішим є її життя,
й тим більше у неї шансів реалізувати
свої найсміливіші мрії!
Тому бажаю Вам любові в першу
чергу до себе, адже лише той, хто
любить себе, може любити інших.
Сміливості Вам та нових відкриттів!
Чекаємо Вас на унікальному проекті
від психологічної студії «Стимул»:
«Виміри жіночності». Так, 6-8 травня
для вас понад 50 майстер-класів
кращих фахівців практичної психології, психотерапії, бізнес-консультування, тілесно орієнтованих і духовних практик, спортивних та танцювальних шкіл, багато приємних
сюрпризів та незабутніх вражень!
Звертайтесь: 050 733 37 38 (Альона
Головіна), 050 9510654 (Микола
Кіщук), е-mail: orgstimul@i.ua сайт
www.orgstimul.com.ua

Альона ГОЛОВІНА, практикуючий
психолог, психотерапевт,
дійсний член Української спілки
психотерапевтів, керівник
психологічної студії «Стимул»

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно). ■ Лікування захворювань
суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних
захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого
болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під
час лікування на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р
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Рубці на серці вченого –

свідчення його небайдужості, щирості, відкритості
Видатногобуковинськогокраєзнавця,педагога,інтелектуалаОлексуРоманцявшанувалинещодавно
вечором-спогадом його друзі, колеги, усі, хто пам’ятає цю талановиту й хорошу людину.
– Олексі Стратоновичу мало б виповнитися
90 років, – каже Богдан
Іванович МЕЛЬНИЧУК,
професор філологічного факультету ЧНУ.
– Не стало його 2006 року,
нещодавно померла і його
вірна супутниця по життєвому шляху Людмила
Микитівна… Знав Олексу від першого курсу: я вступив
на філологічний факультет 1954 року, а Олекса тоді вже
працював лаборантом. Мабуть, вже років 30 не бачив
на факультеті викладача з молотком у руках… А Олекса
Стратонович весь час ходив з молотком, пилкою, хазяйновитим був, усі навіть думали, що він зобов’язаний
лагодити вікна, двері…
Він прожив важке життя (коли розтин робили по
смерті, то на серці Олекси виявили рубці, – наслідок
ідеологічних «проработок»…), але водночас дуже цікаве,
змістовне, надзвичайно корисне для громади, не тільки
Чернівців, України, але і наших сусідів. Олекса Романець
– видатний знавець україно-молдавсько-румунських
фольклорних літературних зв’язків. У ньому поєдналося
знання цих культур з блискучим знанням літератур, мов,
народної творчості, адже батько його був українцем, а
мати молдаванкою. У філологічній науці дуже важко зробити якісь відкриття: Олекса ж встановив час написання
пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш…», ґрунтовно
довів, що збірник «Запорожская старовина» не є «фальсифікатом» тощо…
Рубці на серці – не випадкові. Олекса Романець – син репресованого 1938 року голови колгоспу, якого покарали за те, що видав людям по
10 кілограмів зерна на трудодень. Це розцінили
як розтрату…

– Коли був зовсім
молодим викладачем,
мені поталанило кілька
років попрацювати з
Олексою Стратоновичем в одному кабінеті,
– згадує Ігор Григорович БУРКУТ, доцент
кафедри політології та державного
управління ЧНУ. – І я побачив, як працюють справжні
науковці. До того я й не уявляв, що стільки можна працювати, стільки знати! у педагогіці є один ефективний
метод – власний приклад. Приклад Романця дозволив нам,
молодим науковцям, стати тим, ким ми врешті-решт стали.
Характерна риса Олекси Стратоновича – він завжди прямо
в очі казав правду. Це було не завжди приємно, але вкрай
корисно, тому що стримувало від різної зайвої дурні. Олекса
Стратонович був надзвичайно тонким філологом, відчував
щонайменші нюанси багатьох мов. Він зробив дуже багато,
і не тільки в краєзнавстві: його наукова спадщина ще потребує уважного вивчення як філологів, так і істориків. У
наших серцях Олекса Романець залишився, як прекрасний
вчений, надзвичайно чесна і порядна людина, зразок для
наслідування молодих поколінь.
Понад 600 праць нараховує наукова літературознавча та краєзнавча спадщина цього
вченого. Серед них – монографія «Джерела
братерства: Богдан П.Хашдеу і східно-румунсько-українські взаємини», книги «Ой, Хотине, граде давній», «Літературна Буковина»,
«Джерела братерства», «Буковина в піснях»,
численні наукові статті, розділи енциклопедично-довідкових видань, наукових збірників
України, Молдови, великого пласту публікацій
у періодичних виданнях.

– Я мала велике щастя мешкати
з Олексою Стратоновичем в одному
під’їзді будинку, – розповідає Надія Денисівна Бабич, професор
філологічного факультету ЧНУ.
– Це великий вчений, ходяча енциклопедія! У нас в університеті багато
талановитих учених, але таких лише
троє: Олекса Романець, Анатолій
Добрянський та Богдан Мельничук
– це ходячі енциклопедії в найвищому сенсі цього слова! Не було такого
питання, про яке не можна було б
довідатися в Олекси Стратоновича.
З будь-якої галузі знань, і взагалі з
інтелектуальних надбань людства. Я
кажу без найменшої гіперболи, що це
була дивовижна людина. Його було
страшно питати: а раптом це було
запитання, яке ти не смів не знати?
Краще я вже підготуюся спочатку...
Правду кажуть, що він був прямолінійною людиною, ніколи не кривив
душею. Я бувала в них вдома тоді,
коли відбувалися оці всеукраїнські
перипетії (в мене таке враження,
що вони колись почалися і ніколи

не закінчаться). Він ніколи ні про
кого не сказав поганого слова, але
треба було подивитися на нього,
на його очі, на його губи – і ти все
розумів… Таких людей я більше не
зустрічала…
Я багато чим завдячую Олексі
Стратоновичу. Коли починала писати нариси про педагогів і вчених
Буковини ІІ пол. XIX ст., то скільки
книжок дав мені Олекса Стратонович! Я несла їх додому, опрацьовувала
і повертала назад. Де б я їх узяла?
Може, вони і є десь у бібліотеці, але
знати б де, як вони називаються, хто
їхні автори і де їх шукати? А це все було
в голові і бібліотеці Олекси Стратоновича, – згадує Надія Денисівна.
Багату книгозбірню, яку
Олекса Стратонович зібрав
за життя (майже 6 тисяч друкованих джерел інформації),
родина подарувала обласній
науковій бібліотеці ім. М. Івасюка, де і відбувався вечірспомин. Тішить, що скористатись книжками видатного
вченого може кожен. Колекція
повністю опрацьована, інформація доступна в традиційному
та електронному каталогах,
книги із зібрання активно демонструються на книжкових
виставках бібліотеки.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Астропрогноз на квітень

Фінанси

Робота, кар’єра

Кохання, родина

Фінансова нестабільність цього місяця чекатиме майже всі знаки. Шанс поповнити свій гаманець
є у Овнів та Терезів, за умови
скорочення зайвих витрат. Левам
доведеться найближчим часом
шукати додаткових джерел фінансування, щоби не залишитися до
кінця місяця ні з чим. Саме зараз
у Близнюків і Тельців чудовий час
для рішучих дій. Від їх результату
залежатиме майбутній сімейний
бюджет. Козерогам і Ракам не
обійтися без позик і кредитів. Дівам і Водоліям варто з особливою
відповідальністю поставитися до
роботи, щоб не втратити основний
заробіток. А от Скорпіонів, Риб
і Стрільців значний прибуток не
змусить довго чекати.

Овнам, Дівам і Скорпіонам варто
проявити максимальну активність,
щоби завоювати авторитет у робочому колективі. Ракам, Козерогам не
обійтися без підтримки колег, тому
не варто нехтувати, непотрібними на
перший погляд, порадами. Стрільці
будуть щедро нагороджені за сумлінність і відповідальність. Премії,
підвищення і гонорари цього місяця
дістануться саме їм. Близнюків чекають вигідні пропозиції, від яких не
слід відмовлятися. Щодо стосунків
із начальством, то для Риб, Водоліїв
і Терезів зараз не найкращий час,
проте це суттєво не зашкодить реалізації задуманого. А Тельцям і Левам
слід проявити обережність у роботі з
новими партнерами. Дайте зрозуміти, що вас не так легко обдурити.

Бурхливі пристрасті та чимало
клопотів очікують Левів, Терезів і Водоліїв. Стрільцям і Скорпіонам краще
зберігати стабільність у стосунках,
Козерогам не варто залишати коханих
без уваги. Дівам і Рибам – по можливості проводити більше часу з сім’єю.
Рідня потребуватиме підтримки з вашого боку. Овнів і Тельців чекатимуть
тимчасові непорозуміння з коханими
в кінці місяця. Щоб цього уникнути,
варто йти на компроміси. Близнюкам
і Ракам необхідно втриматися від інтрижок чи романів, щоби не втратити
те, що маєте.

сімейному бюджеті. Ремонт у Левів,
Овнів може затягнутися. Тельцям і Дівам варто обмежитися лише купівлею
меблів. А Близнюкам та Рибам можна оновити в домі побутову техніку.
Левам і Стрільцям краще зайнятися
ретельним прибиранням і дачними
справами. Скорпіони невдовзі зможуть дозволити собі купівлю власного помешкання. Терезам, які все
ж наважаться на ремонт, не потрібно
«звалювати» усе на рідних. Краще
візьміть ініціативу й інструменти у
власні руки. Водоліям і Ракам потрібно
спочатку позбутися непотребу, а тоді
вже братися за ремонт.

Оселя

Здоров’я

Масштабних ремонтних робіт
не варто починати жодному знаку.
Адже це погано відіб’ється на вашому

Проблеми зі здоров’ям не загрожуватимуть Близнюкам і Ракам. Левам
хвороби можуть завадити довести

до ладу важливі справи. А от Овнам
і Скорпіонам, навпаки, хворіти ніколи. Тельцям, Рибам і Стрільцям слід
звернути увагу на харчування, щоб
уникнути проблем зі шлунком. Водоліям радимо зайнятися спортом для
підняття тонусу. Дівам і Терезам найкраще відвідати лікарів, поки незначне нездужання не перетворилося на
серйозні проблеми. Козерогам можна
сміливо кидати шкідливі звички. Квітень посприяє цьому.
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7 квітня – Всесвітній день здоров’я!

Їжа, яка нас не вбиватиме

Екологічно чисті овочі та фрукти починають
вирощувати у Сторожинецькому районі
Мабуть, кожен із нас чув термін «органічні
продукти». Він асоціюється з чимось безпечним
та екологічним. Принаймні, безпечнішим та
екологічнішим, ніж те, що ми щодня вживаємо.
І це дійсно так, адже органічні або екологічно
чисті продукти – це ті, що вирощені та виготовлені
відповідно до стандартів, які передбачають
відмову від використання пестицидів, синтетичних
мінеральних добрив, регуляторів росту, штучних
харчових добавок, а також забороняють
використання генетично-модифікованих організмів.
Саме таким – органічним землеробством
– вирішив зайнятися чернівчанин Петро АТАМАНЮК.
Для цього орендував 10 гектарів землі серед лісу в
селі Костинці Сторожинецького району. Там і почав
створювати справжній екологічний рай.
До галявини, яку з одного боку
захищає від пилу та шуму буковий, а
з другого – сосновий ліси, йти пішки
близько кілометра. Спеціальної дороги, якою можна було би під’їхати, тут
ніколи не було і не буде. Бо екологічно
чисті овочі та фрукти повинні рости в
екологічно чистому місці.
Нині природа тільки-но починає
оживати: з’являються бруньки на
деревах і кущах, біля невеличкого
ставка рясно цвітуть підсніжники, чути
кумкання жаб і спів пташок. А незабаром тут буятимуть цвітом усі рослини,
що тільки є у природі. Адже на двох
великих галявинах ростуть і черешні,
і вишні, і ліщина, є навіть невеличкий
березовий гай та сосновий бір.

рослини від шкідників без хімічних обробок. Я почав цікавитися цим і багато
чого зостосував у своєму невеличкому
господарстві.
Скажімо, Петро помітив: якщо
скошену траву скласти навколо стовбура дерева (замульчувати), вона
забезпечує його вологою – не потрібне
штучне поливання. Від шкідників
дерева захищають лікарські рослини,
висаджені неподалік.
– Торік завіз до саду лісових му-

Так виглядає екологічно чиста ділянка посеред лісу
подарств в Україні небагато. Хоча в
світі органічні овочі та фрукти продають у маленьких спеціалізованих магазинах при фермах. Потужні сільські
господарства мають мережу власних
магазинів.
Про збут та бізнес нині не йдеться,
каже Петро Атаманюк. У його планах
– створення базового експериментального господарства, яке згуртує

Лісові мурахи
«чистять» сад
– Зацікавився органічними продуктами тоді, коли спробував вирощувати їх на власному городі та в
саду, – розповідає Петро Атаманюк.
– Спочатку мене переконали у тому,
що, коли не оприскуватиму саджанці,
вони не ростимуть. Я повірив. Але
коли одного разу та хімія випадково
потрапила мені в око, зрозумів, що
власноруч отруюю себе і свою сім’ю.
З того часу перейшов на органічне
землеробство.
Продукти, якими всі ми зараз харчуємося, аж ніяк не можна назвати корисними. Вони ж бо містять у собі барвники, токсичні речовини, антибіотики.
А в період, коли вагітна жінка виношує
дитину, все це руйнує формування
імунної системи. Тенденція до збільшення генетичних, тобто вроджених,
вад розвитку, які спостерігаються
зараз в Україні, і виникнення імунних
захворювань, що вражають системи
організму, безпосередньо пов’язані
саме з цим. Хвороби цивілізації – це
наслідок самої цивілізації.
Є чимало способів, як уберегти

Версії
передплатний індекс:
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С-во про держр
 еєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Петро АТАМАНЮК нині пересаджує підсніжники
рах. У нас їх називають коваликами,
– розповідав чоловік. – Спитаєте, для
чого? Бо на деревах з’явилося біля
10-15 видів тлі, яка в таких кількостях
шкодить деревам. Лісові мурахи не
лише впоралися з тлею, а й вигнали
всіх шкідників у радіусі 10 метрів.
Подібний досвід мають багато
дачників, які вирощують овочі і фрукти для себе на 10 сотках городу. Але
екологічно чистих фермерських гос-

дачників і навчить застосовувати їхні
вміння та знання на великій площі
землі.

Полікультури на площі
– це природньо
Петро Атаманюк планує створити
на орендованій ділянці максимально
природне господарство. Зокрема, як
у природі, тут ростиме багато різних

культур.
– Коли на одній площі вирощують
тільки кукурудзу чи яблуні – це неприродне явище, – каже господар.
– Бо коли, скажімо, всі яблуні вкупі,
їхній аромат приваблює шкідників
і бактерії. Чи не головний принцип
природного ведення господарства
– полікультурність. Тому в нашому
саду яблуня від яблуні ростиме не
ближче, ніж на відстані п’яти метрів.
У цьому проміжку можна посадити лікарські рослини, сидерати – рослинні
добрива, тобто люпин, конюшина,
гірчиця, озиме жито тощо.
Має Петро Атаманюк і свої секрети
у вирощенні помідорів. Зокрема, вдало
бореться із ураженням фітофтором.
– Перш за все використовую мульчування. Мульча трохи затримує
процес підняття шкідливих мікроорганізмів по стовбуру. До того ж, під
час перегнивання, у ній утворюються
корисні бактерії, які «з’їдають» грибок, – пояснює. – Я помітив: фітофтора
розмножується на вологих листочках.
Тому задумався: як захистити помідори від води. І провів експеримент: зі
звичайного поліетилену зробив над
грядкою з помідорами дашок. З одного боку, це не є природно, але ж і не
шкідливо.
Думаю, застосую цей метод і для
великої площі. Тільки от дашок зроблю
не з поліетилену, а з полікарбонату
– його вітром не зірве. До того ж, треба
буде пристосувати ринву, щоби дощ
падав під корінь рослини, оминаючи
листя.
Оскільки помідори дуже люблять
тепло, Петро вирішив їх посадити з
південної сторони від великого каменя, який акумулюватиме тепло
і віддаватиме його рослині. Можна
також зробити із залишків сухої трави
«теплу грядку», у якій помідори почуватимуться комфортніше.

До речі, досвід «теплої грядки»
чоловік уже має. Із 5 «теплих» квадратних метрів на власному городі
він зібрав 60 кілограмів помідорів.

Сторожинецькі
чиновники проти
геноциду
– Нині ситуація з їжею нагадує
геноцид. Генно-модифікована їжа
непомітно змінює нас із середини,
– переконаний господар. – Овочі,
які ми купуємо на ринках і в супермаркетах, переважно зростали на
хімії. Мене найбільше здивувало те,
що управління сільського господарства Сторожинеччини – це перші чиновники, які нормально сприйняли
нашу ідею і, не вимагаючи хабарів,
взялися допомагати. Пустують землі,
у лісах процвітає бракон’єрство,
але це нікого не цікавить. І мене з
органічним землеробством високопосадовці просто не сприймали,
вважаючи звичайним підприємцем.
Хоча насправді я розпочинаю зовсім не комерційний проект. Ціни на
екопродукцію дійсно будуть трохи
вищі, ніж у супермаркетах. Проте ми
вирощуватимемо їжу, корисну для
здоров’я. Звісно, й урожаї у нас будуть меншими, ніж у господарствах,
де обробляють рослини хімією. Та й
якщо весь урожай помідорів «з’їсть»
фітофтора, я їх викину. А наступного
сезону врахую недоліки і вирощу
чистий і здоровий продукт. Знаю
одне: їжа, як і вода, несе у собі інформацію. Не варто, щоби ця інформація,
з домішками стабілізаторів, нітратів
та хімікатів, убивала нас із середини.
Гадаю, аматор має рацію: краще ж
витратити гроші на здорову їжу, ніж
на ліки в аптеках?..

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»
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