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«Алкогольне лобі» у міськраді

Микола Харабара пообіцяв озвучити їхні прізвища,
бо чернівецькі депутати вкотре блокують прийняття
рішення щодо обмеження продажу спиртних напоїв у
місті після 22 години.

Начальник обласного управління УМВС Микола ХАРАБАРА пообіцяв невдовзі «озвучити прізвища тих 5-6 депутатів, які мають тут свій певний інтерес»,
якщо це «алколобі» далі чинитиме перепони щодо прийняття цього рішення.
Адже вони перешкоджають зниженню споживання алкоголю серед молоді
та дітей, а отже й попередженню правопорушень, пов’язаних із вживанням
спиртного. Чернівці – одне з небагатьох міст, в якому й досі не прийняті рішення
щодо впорядкування і обмеження продажу алкоголю. За словами головного міліціонера, біля нічних «генделиків» та різних сумнівних розважальних закладів
– завжди небезпечна криміногенна ситуація, часто трапляються випадки, коли
відвідувачів б’ють, грабують, і навіть ґвалтують…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Опалювальний сезон добігає кінця
Його буде завершено тоді, коли середньодобова температура повітря
протягом трьох діб перевищить + 8°С.
Розпорядження щодо цього прийняла Чернівецька облдержадміністрація. Воно стосується споживачів, які забезпечуються теплом від централізованих опалювальних котелень. Такі ж заходи рекомендовані Чернівецькому
та Новодністровському міським головам.

ЛЕКЦІЯ-ДЕГУСТАЦІЯ
на тему:
«Chateau
Derezla-золото Токаю»
Проводить
Gabor Winer.

16 стор

Відбудеться
16 квітня о 19.00
за адресою: м. Чернівці,
Проспект
Незалежності 52-а
Ціна – 50 грн.
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Миколі Федоруку шукатимуть роботу
Підшукати підходящу вакансію для колишнього міського голови Чернівців, за
словами директора Чернівецького обласного
центру зайнятості Галини ЧУПІНОЇ, буде
непросто. Про це пані Чупіна повідомила на
брифінгу в облдержадміністрації.
– Для висококваліфікованих менеджерів
вакансії з відповідним рівнем зарплати в

області бувають, але досить рідко, – прокоментувала вона нещодавню заяву Миколи
Трохимовича у пресі про те, що він збирається
стати на облік у центрі зайнятості.
– При взятті на облік безробітних процедура однакова для всіх, – каже пані Галина.
Після звернення людині дається сім днів
на самостійний пошук роботи. Якщо пошуки

Бандити кинули виклик міліції
Міліція«відповість»протягоммісяця…
Ювелірну крамницю «Золотий
лев», розташовану в історичному
центрі Чернівців, на вулиці Гоголя, 9
квітня пограбували двоє невідомих у
масках. Грабіжники увірвалися туди
вранці, о 9.40, розбили одну із секцій
з ювелірними прикрасами. Господар
магазину ще підраховує збитки,
проте, за попередньою оцінкою,
викрадено прикрас десь на 100 тисяч гривень.

виявились невдалими – їй присвоюється
статус безробітного і вже фахівці центру
зайнятості розпочинають шукати для неї
підходящу роботу. Підходящу – тобто таку,
яка відповідає фаху, знанням, бажанням
безробітного, і навіть враховується рівень
попередньої зарплати безробітного…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Хотинська
бібліотека –
інформаційна та
інноваційна

– Нам кинули виклик! Тут бандюки себе вільно почувати не будуть! – емоційно
прокоментував резонансне пограбування на вчорашній прес-конференції начальник
міліції Микола ХАРАБАРА і запевнив, що винних розшукають протягом місяця.
За словами начальника УМВС в Чернівецькій області, грабіжники пробули у
магазині 4 хвилини. Проте правоохоронці на виклик виїхали несвоєчасно, тож зараз
для чернівецьких міліціонерів викрити цей злочин – справа честі.

На Ярмарку інноваційних бібліотечних послуг,
який відбувся у Києві 11-го квітня, Центральна
бібліотека Хотинської районної централізованої
бібліотечної системи здобула друге місце в конкурсі на кращу інноваційну бібліотечну послугу,
представивши свій проект «Хотинщина. Сторінки
історії. Визначні постаті». Журі оцінювало представлені проекти, оглядаючи експозиції та спілкуючись з представниками бібліотек.
У конкурі взяли участь понад 40 бібліотек з
усієї України (відбір учасників відбувався на конкурсній основі), які надають інноваційні послуги
населенню, та партнери програми «Бібліоміст»
– Агенція США з міжнародного розвитку (USAID),
відділ преси, освіти і культури Посольства США
в Україні та Українська бібліотечна асоціація
(УБА).

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Вл. інф.

Журнал «Forbes»
оновив рейтинг
українських олігархів
Якщо розділити статок Ріната
Ахметова серед усіх жителів України,
кожен отримав би по 350 доларів.
Про це свідчить квітневий рейтинг
української версії «Forbes».
Список очолив Рінат Ахметов. Його майно оцінюється у 16 млрд. доларів. За ним ідуть Віктор Пінчук
– 3,3 млрд., Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський
– по 2,5 млрд., Костянтин Жеваго – 2,4 млрд. Продовжують список аграрні мільярдери Ігор Косюк (1,5
млрд.), Андрій Веревський (1,1 млрд.) і Олег Бахматюк
(1 млрд.).
Щоб перейти в розряд мільярдерів, Дмитру Фірташу
не вистачило зовсім небагато – його статок «Forbes»
оцінив у 996 млн. Далі в рейтингу – Олександр Ярославський (959 млн.), Петро Порошенко (866 млн.), Сергій
Тігіпко (827 млн.), Леонід Черновецький (745 млн.),
Олег Мкртчан і Сергій Тарута – по 694 млн.
Серед можновладців, крім Сергія Тігіпка, представлені глава СБУ Валерій Хорошковський, який посів 23
місце з 426 млн., віце-прем’єр Борис Колесніков – 230
млн. (42 місце). Іще один віце-прем’єр Андрій Клюєв з
225 млн. на 43 місці, його брат Сергій з 232 млн. – на
41-му.
«Forbes» оцінював статки найбагатших українців за
оцінкою вартості належних їм активів. Публічні компанії
оцінювалися за ринковою капіталізацією станом на 11
лютого 2011 року.
Цікаво, що статки 100 найбагатших людей України,
які оцінюються в 56 млрд., могли б принести кожному
українцеві по 1224 доларів.

Чому секретять генеральний план міста?
Чи потрібно знати про «якийсь там генплан»
звичайному мешканцю Чернівців? З’ясувалося, ще й
як! От, скажімо, збирали ви усією родиною кілька років
гроші на квартиру в тихому, затишному районі, поруч з
парком та дитячим майданчиком. Придбали її нарешті.
Радіти б вам і життям насолоджуватись! Аж тут
– дерева рубають, майданчик зносять, будують поруч
автостоянку і торговельний центр… Прикро? А хто ж
вам винен – генпланами міста цікавитись треба!

У Чернівцях доступ до генплану
обмежений грифом «Для службового
користування». У міськраді кажуть,
що зацікавленим громадянам за
запитом надаються викопіювання з
генерального плану. Особливо настирливим рекомендують зайти до
кабінету головного архітектора – в
нього весь генплан висить на стіні,
можна подивитися. Звісно, усе це
суперечить законам України «Про
інформацію» та «Про регулювання
містобудівної діяльності». Але що
поробиш – СБУ, сувора звітність,
невблаганні приписи, рудименти та атавізми радянського часу…
Військових частин і заводів давно
вже немає, а ми й досі «пильнуємо
ворога». Говорити про те, що ворог,
якщо захоче, то і через Google Earth
в інтернеті на Чернівці гляне – то
вже зайве…
А мешканці міста, між іншим,
мають хоча б бути інформовані про
розміщення шкідливих чи потенційно шкідливих для життя об’єктів
– каналізаційних колекторів, ліній
електропередач високої напруги,
сміттєзвалищ і кладовищ. Вони мають певні «санітарні коридори»,

порушуючи які, ми завдаємо шкоди
своєму здоров’ю.
– Така інформація має бути «відкрита», а потенційні ризики – компенсовані мешканцям державою,
– каже Ірина КОРОТУН, заступник
декана факультету будівництва і
архітектури ЧНУ. – Бо автостоянки
чи торговельні центри – це ще квіточки, порівняно зі сміттєзвалищами чи
сховищами ядерних відходів. А нині
все можливо…
– Втаємничення генеральних
планів стримує економічний розвиток і зменшує інвестиційну діяльність
міста, – стверджує Володимир
ЩЕРБАЧЕНКО, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив, керівник проекту
«Через доступ до генеральних
планів – до містобудування без
корупції». – Якщо інвестор прагне
побудувати якийсь об’єкт, йому
важливо знати – як розташовані
об’єкти та магістралі, як відбувається розселення в місті. Якщо ця
інформація втаємничена, інвестору
щонайменше треба звернутися до
міської ради. Але йому скажуть, що
інформація під грифом ДСК і надати

ми її не можемо. Припустимо, що цю
інформацію можуть продати інвестору, або надати лише тим бізнесменам, які тісно пов’язані з людьми, що
мають до неї доступ. Приховування
генпланів допомагає також приховувати некомпетентність чиновників.
Для прикладу, в моєму рідному місті
Луганську, на відміну від Чернівців,
норма озеленення втричі менша, ніж
передбачено нормами Всесвітньої
організації охорони здоров’я. Проте в
проекті генплану норма озеленення
зросла неймовірно. З’ясувалося, що
«проектанти» засадили деревами
землю навколо Луганська, яка вже
приватизована. І, таким чином,
збільшивши озеленення в кілька
разів, отримали дозвіл на вирубку
тих зелених насаджень, які вже є в
місті…
Відповідно до Конституції
України, органи місцевого самоврядування представляють
відповідну територіальну громаду, а відтак мають здійснювати свої функції від її імені та
виключно в її інтересах.
Генеральний план населеного пункту – це найважливіший документ у сфері
містобудування. Він затверджується органами місцевого
самоврядування й визначає
розвиток міста на найближчі
роки.

За результатами моніторингового дослідження Східноукраїнського
центру громадських ініціатив стосовно доступу громадян до генеральних
планів міст України, жодне місто не

запропонувало для ознайомлення
якісну та повноцінну копію генерального плану або його картографічної
складової. Тільки 5 із 196 міст (Калуш, Моршин, Хмільник, Щолкіне,
Южноукраїнськ) надіслали копії
лише основних креслень власних
генеральних планів. 115 із 196 рад
міських населених пунктів офіційно
або в інший, переважно неправовий спосіб, відмовили в доступі до
генпланів. 49 із 196 міських рад,
тобто 25% охоплених моніторингом,
або взагалі не надали відповіді на
запити, або надіслали листи, що
не містять фактичних відповідей
на поставлені запитання. Організатори дослідження розцінили це
як фактичну відмову в доступі до
містобудівної документації.
Основною причиною відмов у
доступі до генеральних планів міські ради назвали наявність на них
грифів – «ДСК» (для службового
користування) та/або «Таємно».
Про це офіційно повідомили ради
82 міст і селищ міського типу. Серед
інших популярних відмов, якими
користуються органи місцевого
самоврядування, вказувалися відсутність технічних можливостей для
копіювання карт, їх великий обсяг,
зношеність генеральних планів,
відсутність коштів у міської ради, не
передбачення таких витрат у міському бюджеті тощо.
За словами Володимира Щербаченка, ситуація стала ще загрозливішою після вже ухваленого
Верховною Радою України закону
«Про регулювання містобудівної
діяльності». Відповідно до нього, генеральні плани й надалі залишаться

частково втаємниченими. При цьому
новий закон не визначає, наскільки
великою має бути втаємничена частина та яка інформація буде до неї
включена. Така ситуація спрощує хід
уже наявних корупційних схем і дає
можливості для розробки нових.
Отож, недоступність та засекреченість чернівецьких генпланів – зовсім не виняток. І знімати гриф «Для
службового користування» з генерального плану обласного центру,
за словами Валентини ВЕЛИЧКО,
начальника відділу інженерних
мереж і кадастру управління
містобудування й архітектури, в
міськраді не планують. Бо без «відмашки згори» – місцеві чиновники
ніц не годні і бігме не винні… Та й чи
це їм, бідакам, потрібно, щоби хтось
відстежував, наскільки доцільно,
економно та ефективно вони діють в
інтересах громади?!
P. S.
Щодо інвестиційної привабливості.
– А на останньому місці – Чернівці, – зауважив президент України
Віктор Янукович минулого тижня
під час презентації інвестиційної
реформи.
– Врахуємо! – Піднявся зі свого
місця губернатор Чернівецької області Михайло Папієв.
– Ти знаєш про це? Отакої! Тому
і люди так живуть. Мало інвестицій і
соціальний рівень значно нижчий.
Якщо створюються інвестиційні
проекти, то з’являються нові робочі
місця та зростає зарплата, – наголосив Віктор Федорович.

Ігор Константинюк, «Версії»
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Упорядкуй шматочок довкілля

Проїздутранспорті
зновуподорожчає
У Чернівцях підвищать тарифи на
проїзд у тролейбусах і маршрутках. Зараз
це питання розглядають у департаменті
житлово-комунального господарства
міськради. За словами представника
департаменту ЖКГ Ярослава Кушнірика,
це нагальна необхідність, бо останнім
часом значно зросли ціни на пальне та
зросла мінімальна зарплата.
Спочатку всі перевізники повинні подати до департаменту свої розрахунки.
А це – 38 фізичних і 12 юридичних осіб.
Їх розглянуть у відповідних підрозділах
міської ради. Після цього місяць дають на
громадське обговорення. Далі – проект
винесуть на затвердження міськвиконкому.
Майже всі перевізники вже подали
свої розрахунки, причому окремо з
кожного автобусного маршруту, яких у
Чернівцях – 44.

в Україну
турист не їде
На Всесвітньому економічному форумі оприлюднили рейтинг туристичної
конкурентоспроможності країн Європи.
Україна посіла в рейтингу 38 місце з 42
європейських країн, – повідомляє ТСН.
До першої п’ятірки рейтингу увійшли
традиційно привабливі для туристів
країни: у черговий раз список очолила
Швейцарія, друге місце – за Німеччиною,
далі розташувалися Франція, Австрія і
Швеція відповідно.
У самому низу рейтингу разом з Україною розташувалися Сербія, Вірменія,
Боснія і Герцеговина та Молдова.
У рейтингу туристичної конкурентоспроможності країн світу Україна опинилась на 85 позиції, тоді як в попередньому звіті країна посідала 77 місце. У 2011
році Україна виявилась на одному рівні з
Намібією (84) та Гватемалою (86).
Лідирують у світовому рейтингу
США, Велика Британія, Іспанія, Канада
і Сінгапур. Останні три місця в рейтингу
дісталися Бурунді, Анголі і Чаду.

При потребі звертайся на «гарячу лінію» – 52-22-23

В Україні за традицією щотретьої
суботи квітня відбувається екологічна акція – День довкілля, зусилля
якої спрямовані на покращення
стану навколишнього середовища.
В основі проведення – практичні заходи з благоустрою та озеленення
населених пунктів, впорядкування
природозаповідних територій та
об’єктів. Водночас реалізація цих
заходів формує принципово нові
– партнерські стосунки між владою
і громадянами, коли ініціативи місцевих громад, що йдуть «знизу»,
співпадають з волею і бажанням
органів влади.
Результатом практичних дій
стає упорядкований шматочок
довкілля – звільнена від сміття придорожня смуга, посаджений сквер
чи алея, удобрений та підсіяний

газон, доповнена новими квітами
клумба, прибрана зелена зона біля
пам’ятників, на кладовищах, інших
громадських місцях.
Територіальні органи Міністерства екології та природних ресурсів
України беруть на себе місію координатора та інформаційного центру.
Вони здійснюють також моніторинг
та забезпечують зворотній зв’язок
з громадськістю. Тому в ці дні для
громадян діє «гаряча» телефонна
лінія за номером 52-22-23 (держуправління охорони навколишнього
природного середовища у Чернівецькій області), яка працюватиме
з 1 по 30 квітня.
Чекаємо від буковинців розповіді та звіти про хід конкретних акцій
на місцях (з подальшою передачею
узагальнених матеріалів у ЗМІ,

висвітлення на Веб-сторінці держуправління та сайті Мінекоресурсів), а також пропозиції з допомоги
ініціативним групам посадковим
матеріалом тощо.
У нашій області завдяки активістам «зеленого руху», серед яких
– «Зелений світ Буковини», Буковинська філія національного екоцентру
України «Крона», обласна організація Українського товариства охорони
природи, Всеукраїнська екологічна
ліга тощо, вже закладена Чорнобильська алея, Парк тисячоліть, «Зелений
пояс Чернівців»...
У Чернівцях та райцентрах уже
діють організаційні комітети, які
визначили місця висадки дерев та
кущів, створення нових і поновлення існуючих парків, скверів, алей,
упорядкування пам’ятних місць

тощо. Тож запрошую всіх краян
нинішньої суботи вийти на «Зелену
толоку», щоби прибрати там, де
мешкаємо, – у своїх містах і селах,
на своїх подвір’ях і садибах.

Борис БАГЛЕЙ, начальник
держуправління охорони
навколишнього природного
середовища у Чернівецькій
області

Кредитдлявласногодому На татамі: До подій у Чернівцях
Уже діє обласна кредитна програма «Власний дім». Вона
розрахована на підтримку індивідуального житлового будівництва на селі. Тим, хто хоче звести новий чи добудувати або
ж реконструювати старий будинок, надаються довгострокові
пільгові кредити під 3% річних терміном до 20 років з погашенням кредиту після закінчення будівництва, а також на газифікацію сільського житла – терміном до двох років.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів
державного, обласного та районного бюджетів.
Станом на 1 квітня Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі уклав 156
кредитних угод на загальну суму 6,8 млн. грн. 44 сільських
забудовники отримали кредити на нове будівництво житлових
будинків, 44 – на завершення будівництва, 22 – на реконструкцію житла, 5 – на придбання та 41 – на газифікацію житлових
будинків. Нині Фондом уже зареєстровано 1358 сільчан, які
бажають отримати пільгові кредити за програмою «Власний
дім», – повідомляє прес-служба ОДА.
Щодо пільгового кредитування за програмою «Власний дім»
можна звертатись у Фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі за адресою м. Чернівці, вул. Гайдара, 1Є,
оф. 104, тел. 7-49-00.

Відбулися збори громадськості, які
створили ініціативну групу, що розпочне
збір підписів за проведення місцевого
референдуму за дострокове припинення
повноважень Чернівецької міськради. У
них взяли участь 680 чернівчан. До ініціативної групи ввійшли 16 осіб, серед яких
депутат міської ради від «Фронту змін»
Олексій Каспрук та в.о. голови міської
організації ВО «Батьківщина» Юрій Скорейко. Її координатором став викладач
ЧНУ Олег Ботушанський.
▪ А напередодні у прес-клубі відбулася
прес-конференція ініціативної групи, під

час якої заступник голови міської громадської організації «Спілка чорнобильців»
Манолій Желєзний, який є членом групи
«Спільними зусиллями захистимо Чернівці», оприлюднив звернення до правоохоронних органів, в якому повідомив, що на
нього та його родину чиниться тиск.
▪ «Провладна більшість у Верховній
Раді не підтримала рішення про проведення позачергових виборів мера і міської
ради Чернівців, тому що Партія регіонів
хоче приватизувати місто». Про це заявив
лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк в інтерв’ю журналістам.

Цитата тижня
«У нас в Україні і снує 161 пільга і 40% населення їх має. Щоби задовольнити
потреби в цих пільгах, потрібні два річні бюджети держави».

Михайло РОМАНІВ, начальник Головного управління Пенсійного Фонду України в
Чернівецькій області
(Подробиці – в наступному числі «Версій» на Пенсійній сторінці)

Коли очікувати землетрус на Буковині?

Його дату і час визначили слухачі курсів Чернівецької філії
«Витоки» Української академії цілительства
Землетрус на Буковині очікується 15 червня у другій половині дня.
Втім, учені стверджують, шо визначити його точну дату неможливо.
Хоча останнім часом усі лабораторії
світу працюють над реалізацією
цього завдання. Та, вивчаючи й
спостерігаючи за територіями, які
постійно трусить, можна скласти
періоди ймовірних повторень цих
подій. Скажімо, завідувач обсерваторією Чернівецького національного
університету Андрій Ніколаєв уже
кілька років тому казав, що між 2008им і 2011-им існує найбільша ймовірність землетрусу на Буковині.
Однак людина так створена, що
їй хочеться конче знати, коли саме
її чекає біда, щоби перед падінням
соломку бодай підстелити. Адже попереджений – значить озброєний.
Тому й не здивувалася, коли
дізналася, що вихованці керівника
«Витоків» Гавріїла Шурпіна вирі-

шили з’ясувати не тільки рік, місяць
і день землетрусуна Буковині, а і
його силу.
Гавріїл ШУРПІН, керівник
«Витоків» і член наукової ради
Української академії цілительства пояснює:
– Люди – істоти космічні, тому
вони можуть отримувати інформацію з Простору. Це, до речі, вивичає
інеологія – наука про інформаційноенергетичний обмін між живими
об’єктами матеріального і тонкого світів. Її «батьки» – радянські
академіки Ханцевєров і Казначеєв.
Останній – професійний лікар, який
очолює Інститут експериментальної
медицини Росії в Новосибірську.
Інеологією оволодівають і наші курсанти. Паралельно ми вчимо їх гармонійно взаємодіяти з навколишнім
світом, тобто керувати долею. У курсантів відбувається перехід на новий
рівень свідомості, який відкриває

можливість оволодіння способами
надчуттєвого спілкування з Простором і отримання з нього інформації.
Минулої суботи, коли всі курсанти разом із Гавріілом Герасимовичем
зібралися в аудиторії, саме це і відбулося. Слухачі ставили запитання
Простору, записуючи їх лаконічно і
точно на білій пластиковій дошці, а
потім слухали відповідь. Легка прохолода у долоні, якою вони діагностували Простір, означала позитивну
відповідь, тобто «так», а важкість і
тепло – «ні».
Я була свідком того, як слухачі
«Витоків» встановили, що землетрус на Буковині відбудеться 15
червня у другій половині дня. Точнішу годину цієї події можна буде
назвати ближче до червня. Сила
землетрусу, за замірами курсантів,
становитиме 5 балів. А кілька років
тому, за словами Шурпіна, йому та
президенту Української академії

цілительства Сергію Бінату стало
відомо про руйнівний землетрус,
який очікується на Буковині. Щоби
його відвести, вони вирішили разом
попрацювати зі стихією Вогню. Домовилися про день. Потім кожен у
себе вдома протягом 8 годин – від
23-ї вечора до 7-ї ранку – напев-

не чаклували. Потужна хвиля, як
потім повідомили метеорологи,
повернула до Адріатичного моря,
де і згасла.
Наскільки вся ця інформація
правдива, ми зможемо пересвідчитися вже за 60 днів.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
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І дещо про Сократ-Тарновецьку

Друга публікація з буковинської історії 1998 року
мала бути за задумом цілком позитивною. Я хотів
написати про чистих і щирих людей, які рятували
інших своєю працею, займалися творчістю, вносили
в наше життя щось красиве. Я-то хотів... Але, що в
архівах, що в буковинських газетах про подібних
людей залишилося так мало інформації, що, за
великим рахунком, і на один огляд не набереться.
Такий от пречудовий баланс. Про злочинців пишемо з
ентузіазмом, навіть з певним «кайфом», а для хорошої
людини не знаходиться ані часу, ані натхнення.
Але з іншого боку, про темні сторони нашого життя
пишуть же з обуренням, з пристрастю, з гнівом.
Значить, прагнуть справедливості. Тож, є щось світле
в суцільній «чорнусі», і щось страшенно темне, коли
закликають до суцільного позитиву.

Генна картопля
– попереду Європи
У 98-му році в буковинській
пресі з’являється перша реклама
із закликом вирощувати генно-модифіковану картоплю. Рекламне
гасло наголошувало: «Картопля,
що не боїться колорадського жука».
Жартома можна було писати і так:
«Картопля, яку бояться колорадський жук і люди». ГМО з часом стане
чимсь на кшталт страшного монстра
для екологічно стурбованих громадян. Тоді ж науковці, які, крім того,
були і комерсантами, досить сміливо
пропонували її людям. Цитата з рекламної статті:
«В Україні вирощуванню генетично-модифікованих культур ( в даному випадку картоплі) дане зелене
світло, тоді як в Західній Європі існує
заборона на їх вирощування. Куди ж
ми поспішаємо?
Відповідь: Ми не поспішаємо.
Ми йдемо нормальним офіційним
шляхом – це Європа відстає. Так,
відомо, що німецька фірма Агрево
була змушена перенести свої дослідження в Канаду й Америку. Але
сьогодні уряди західноєвропейських країн схаменулися. І знімають
перешкоди на шляху впровадження
генетично-модифікованих культур»,
– стверджує український науковець
із прізвищем Бойко. Навіть із реклами зрозуміло, що вирощування
і вживання картоплі на той час дозволили тільки в Росії та Україні. Це
викликало законні підозри, чи не використовують нас у якості піддослідних тваринок. Але є і світла сторона
темряви. Адже генно-модифіковані
організми створювали не тільки
тому, що прагнули заробити. Винахідники хотіли підвищити врожаї,
убезпечити їх від шкідників. Цілком
шляхетні прагнення. Питання ГМО
потопає в спекуляціях, як всяка новація. На чому засновані всі страхи?
Коректних досліджень не проведено
досі. А міщанське ставлення до новацій завжди смішне і дивне. Певно,
читачу, цікаво буде дізнатися: двісті
років тому люди, наприклад, вважали, що коли поїхати зі швидкістю 60
кілометрів на годину, то у людини
розірветься серце. Сто сорок років

тому у прогресивній Америці щоденні
ванни вважалися згубною звичкою,
яка призводить до хвороби і смерті.

А американське суспільство тривалий час засуджувало виробників
чавунних ванн. І водночас ніхто не
засуджував виробників корсетів
(які носили всі шляхетні дами), хоча
корсети згубили не одну молоду
вродливу жінку. З цієї невеличкої
главки можна зробити один висновок: ніколи не покладайтеся на суспільну думку. Ніколи. Всі брешуть. І
не тільки тому, що хочуть збрехати. А
тому що, не знають і смаку правди.

Суто буковинське
вбивство
У радянські часи був популярним
детектив «Суто англійське вбивство». Зміст його був у тому, що іноді
вбиваються не стільки люди, скільки порядок речей. Таке вбивство
сталося на Буковині у 98-му році. І
якщо у фільмі все ж вбивали люди
не через природну жорстокість, а
через обставини, що склалися, то
на Буковині людину вбив... ніхто.
Дійсно, порядок речей. Відключення
світла під час операції призвело до
фатальних наслідків. Мене, наприклад, така причина смерті наприкінці
XX століття вражає. Ми досі часто
вживаємо словосполучення «жертва
режиму». Переважно, мається на увазі
радянський період. Але до жертв якого
режиму зарахувати померлого через
банальне відключення світла, через
нестачу грошей на ліки, через антиса-

нітарні умови праці, через жебрацьку
старість? Хто винний? Кучма, Кравчук? Чи байдужий працівник служби,
якому все по фігу?
Про районні відключення світла
повідомляли тоді далеко не всіх. І
особливо, звісно, страждали лікарні.
Цитата:
«Операційну онколікарні перерізала згубна вість: о 24.00 буде
відключено світло. Залишилося ще
20 хвилин. А до кінця операції було
щонайменше 3-4 години. Вблагати
звідомлювачів про «невідключення»
не вдалося. Операцію закінчували
при гасових лампах. «Роздихували»
теж вручну». Я не знаю, де в онколікарні взялися гасові лампи. Тут
журналіста, можливо, «занесло на
повороті». Але, очевидно, факт відключення під час операції був.
Мій знайомий у ті часи працював
в психіатричній лікарні. Оскільки він
був молодим лікарем, то йому часто
доручали нічні чергування. Два рази

відключення заставало його просто в
палаті. Він мало не став жертвою божевільних, яких відсутність електрики неабияк збуджувала. Але, гадаю,
якщо б з ним щось сталося, то можна
було б сказати, що він став жертвою
божевілля суспільства, комунальників, громадян, які все це терпіли. Але
ніяк не божевільних хворих.

Прекрасна
«чорнуха»
98-й – це рік дефолту. Коли гривня, в яку майже повірили, слідом
за карбованцем здешевіла в два з
половиною рази (за відношенням до
долара). Ціни на нерухомість стрімко
падали. А вже на рубежі віків трикімнатну квартиру у Чернівцях можна
було купити за 8-10 тисяч доларів.
Зараз це здається фантастичною
халявою. Очевидно, така ситуація
впливала на настрій суспільства. І
шпальти, справді, заповнені суцільною чорнухою. Але це свідчить і про
те, що люди були не байдужі до зла.
Кореспонденти, наприклад, захищали мешканців гуртожитку на
Білоусова, яких збиралися виселяти
під відкрите небо. Читати ці статті про
зруйновані долі людей, яким не дісталося за життя навіть чотири стіни
– страшно. Дізнатися, що на Буковині
достатньо багато людей, які можуть
вигнати людей на вулицю – неприємно. Але і захищали ж мешканців

гуртожитку також! Думаю, цілком
безкорисно. Робили спроби допомогти їм. Щось протиставити тим, хто
вигадав такі нелюдські правила.
Самі себе захищали пенсіонери
села Тисівці, які у 98-му році перекрили залізничну колію міжнародного сполучення. Через що зупинився потяг «Москва-Софія». Вимога
пенсіонерів була на диво простою:
виплатити заборговані за 6 місяців
пенсії. Як тільки пенсіонери перекрили колію, то удостоїлися навіть зустрічі з губернатором. Хоча до того не
могли потрапити на зустріч навіть із
головою Сторожинецької РДА. Лише
після того, як вони порушили закон, з
ними одразу почали розмовляти, як з
гідними громадянами. Такі звичаї нашої симпатичної держави, просякнутої
патріотичними почуттями. До того, як
пенсіонери довели, що вони здатні боротися, спілкування йшло переважно
у режимі «чого ці лохи хочуть, грошей
нема». Кажуть, знайшовся не тільки
губернатор, але й гроші. І таких історій, направду, сотні. Сотні страшних
історій нашого життя, які свідчать, що
люди у своєму прагненні жити нікого
не помічаючи, лише для себе, стали
куди божевільнішими, аніж пацієнти
психлікарень. І несли куди більше небезпеки, аніж тривіальний «буйний»
із лезом у руці.
Лише завдяки тим, хто захищав
себе та інших, «тупо» вірив в людську справедливість, ця держава ще
так-сяк на плаву. Але хто їм подякує,
цим журналістам, робітникам, підприємцям, човникам, які невідомо
для чого все ж відстоювали... Що
саме? Державу? Право? Ні, просто
людяність. Єдине, що чогось варте у
цьому житті.

почала цькувати Тарновецьку, переходити на особистості, істерично
верещати. Не один, не два, і не три
автори заходилися від патріотичного пафосу, але чомусь вживали
щодо Тарновецької суто радянські
штампи: «космополітичний гнилець», «пописування нігілістичних
статейок», «вчене словоблуддя»,
«роздвоєність». Вже через роки кидається в очі якраз роздвоєність опонентів Тарновецької, їхній особливий
сленг, в якому густо змішані нібито
несумісні «совок» і «патріотизм», як
вони його розуміли.
Тарновецька, треба віддати належне, у своїй апології за словом у
кишеню не лізла. Закінчувала свого
листа численним опонентам вона
цитатою з Лесі Українки:
«У нас велика біда, що багато
людей думають, що досить говорити
по-українськи (а надто вже, коли
писати дещицю), щоб мати право на
назву патріота, робітника на рідній
ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих. «Говоріть по-нашому»
– се вже ценз. А послухати часом,
що тільки він говорить по-нашому,
то, може б, краще, якби він говорив
по-китайськи».
Треба сказати, остання фраза
великої Лесі здалася мені неполіткоректною. Китайці точнісінько такі
люди, як ми. Здається, краще б ті, про

Цькування
Тарновецької
Багатосерійна медіа-пригода
у Чернівцях тривала протягом не
одного місця. Член товариства «Просвіта», на той час кандидат наук,
мовознавець Людмила Тарновецька,
вирішила висловити кілька достатньо
зважених і простих думок в інтерв’ю
газеті «Посеред тижня» та радіо
«Свобода» і... викликала цілу друковану бурю. Очевидно, першою на
Буковині, вона доступно пояснила,
що таке «професійний українець»
та які, подекуди, гидкі і неприємні
речі приховані за пишним образом
патріотичної інтелігенції. Крім того,
вона слушно зауважила, що справжній патріотизм взагалі не має ніякого відношення до ненависті, а саме
цією ненавистю по-справжньому
просякнута діяльність касти «професійних українців», які тільки-но
позбулися партійних квитків. І навіть пророчо натякнула, що саме ця
політика недоумків в умовах багатонаціональної України і згубить цю
державу. Сьогодні ми можемо сміливо сказати, що так воно і сталося.
Тоді про це мало хто думав, але що
можна було оцінити по-справжньому
вже тоді, то це «совковий» стиль усієї
провенційної «шушери» і, яка замість того, щоб обговорювати тему,

кого вона писала, кукурікали. Або,
як пише Ліна Костенко, пересвистувалися б. Такий варіант влаштував
би всіх.
Переконаний, у тому, що відбувається зараз в державі, ми зобов’язані
цим дрімучим дурникам, які викинули
партквитки, одягнули вишиванки, але
в душі – ті ж тоталітарні йолопи. Люди
на Сході готові на що завгодно і на
кого завгодно, тільки б не бачити наших «патріотичних» дідків. І в чомусь
мають рацію.

Міст
У 1998 році закінчено
будівництво нового мосту через
Прут, що успішно замінив старий. Подія, якщо вірити символістам (а вони
стверджують, що нічого не буває
просто так) глибоко символічна. Що
вона символізує? Зрощення різних
епох, поєднання непоєднаного. Хто
зна? Кожен може гратися із сенсами,
змістами по-своєму. Цікаво, що 2
тижні тому тріснув старий міст через
Прут. Що б це мало означати?
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Екологічні катастрофи: Хімічна війна людини з
довкіллям і доля тих, хто потрапив до її жерла
Смерть довкілля – вирок людству. Та, на щастя,
останнє, здається, починає про це здогадуватися.
Мабуть, завдяки тим, хто пережив екологічні
катастофи. Хоча вже й науковці б’ють на сполох:
сучасну епоху заполонила «хімія». Вона скрізь – у
побуті, у різних галузях господарства, на військовому
озброєнні... З’явилося навіть таке поняття, як
екологічно залежні та хімічні хвороби. Серед них
і ХЕІ – хімічно-екзогенна інтоксикація, яка разом з
алопецією (тотальним облисінням) вражала буковинців
23 роки тому. Сьогодні про це в Чернівцях телеканал
«1+1» зняв документальний фільм із серії «Україна.
Історія катастроф».

«Історії катастроф»
знімалися в
Чернівцях
– Усі випуски новин, як правило, починаються з катастроф. Але,
при цьому за кадром залишаються
людські історії, долі реальних людей, що потрапили в епіцентр тієї
чи іншої біди і пережили її. Ніхто не
знає, як склалося їхнє життя, чим
вони живуть сьогодні, чи змогли забути ті страшні події. Відповіді на ці
питання і дає новий цикл документальних фільмів телеканалу «1+1»,
присвячений трагічним подіям і
катастрофам, що сталися в Україні
за останні кілька десятиліть, «Україна. Історія катастроф», – розповіла

ли у селі Хомутець Миргородського
району Полтавської області. Там
17 вересня 1998-го, через 10 років
після чернівецької алопеції, на
святковому мітингу біля пам’ятника
полеглим воїнам почали втрачати
свідомість учні місцевої школи та
зооветеринарного технікуму. До
вечора в Миргородську районну
лікарню госпіталізували36 дітей віком від 9 до 16 років і два викладачі.
Потім було повторне отруєння. Але
військові токсикологи у Хомутці так
і не з’явилися. Зате слідчий, який
вів кримінальну справу, вилучив з
місцевої лікарні картки розвитку дітей, визнаних потерпілими. Це сталося саме тоді, коли батькам знадобилися ксерокопії документів.
Потім знімальна група була в

Під час одного з інтерв’ю у Чернівцях, записаного в
музеї історії медичного університету. – Розповідає
колишній санітарний лікар Чернівців Лідія ОНАСЕНКО
Юлія ПОЛУЯНСЬКА, журналістка однієї зі знімальних груп,
задіяних у проекті, яка цими днями
працювала у Чернівцях. – Нова
програма стартувала нещодавно. Її
вже можна побачити о 20.00 на канілі «1+1» після новин щоп’ятниці.
Серед перших тем циклу – потопи
на Західній Україні, Скнилівська
трагедія. (А те, що знімала група
Юлі та режисера Володі Бондаренка
побачимо у травні. –Л.Ч.).
Ми знімали у 4 зонах, де свого
часу сталися трагедії, – продовжує
Юля. – Перед Чернівцями працюва-

епідемічному Болеславчику Першотравневого району Миколаївської
області.
– Там, починаючи з 2000-го
року діти хворіють «самі по собі», а
30-літні люди помирають «від старості». Принаймні, так стверджують
чиновники, – ділилася враженнями
Юля Полуянська. – Після Чернівців
відвідаємо Яворів, де на місцевому
полігоні 2007-го року італійські
вояки проводили своє навчання у
протигазах, а навпроти, неподалік,
у школі навчалися діти.
Як розповіли учасники зні-

Прощання з Чернівцями. (Літкафе). Зліва направо: автор цих рядків разом зі
знімальною групою оператором Юрком Міщеряковим, журналісткою Юлією
Полуянською, звукорежисером Євгеном Заїкою та режисером Володею
Бондаренком. За кадром – він знімав – залишився водій Олександр Вітєгов
мальної групи, кожен із цих документальних фільмів складається
з ексклюзивного архівного відео,
елементів реконструкції, а також
емоцій, спогадів і розповідей живих людей. Отож, ми побачимо
історію очима людей, які пережили
трагедію.
– Історії людей вражають, – кажуть телевізійники. – Ми вже тиждень на колесах, але не так важко
від подоланих сотень кілометрів, як
від негативу та людських емоцій.
У Болеславчику, скажімо, смерть
– частий гість. А хвороби так знахабніли, що взагалі оселилися в
будинках місцевих жителів.
– Давайте нагадаємо читачам, що сталося у невеличкому
селі на Миколаївщині…
– Влітку, 2000-го року в селі
захворіли 208 дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку і 170
дорослих. Що послужило причиною
цього? Як нам розповіли мешканці,
люди почали викопувати електротехнічні кабелі, які перебували
на території закинутої військової
бази з демонтованими шахтними
установками ракет стратегічного
призначення. А потім вони ці кабелі
палили у своїх дворах, щоби виділити мідь з ізоляційного матеріалу
та здати, як кольоровий метал. А в
цей час у дворах, де горіли кабелі,
стояли дитячі коляски… Але в людей
не було іншого виходу – роботи ж
нема.
Чимало солідних спеціалістів
сказали нам, що отруєння в Болеславчику за всіма ознаками – є
отруєнням гептилом. Більше того,
екологічна ситуація в Першотравневому районі завжди була непростою. Ще за радянських часів там
розташовувалися кілька шахтних
пускових установок балістичних
ракет «СС-21» і «СС-24». Нині теж
є кілька ракетних частин. А відповідно, коли є ракети, то є і відходи.
Крім того, 1978 року на ракетних

точках відбулася заміна рідкого
палива на тверде. Під час цих робіт
демонтували й деякі конструкції.
Вони могли бути заражені компонентами ракетного палива. Відомо, що ці конструкції, попередньо
обливши парафіном, закопали в
силосну траншею. А на місці захоронення розташували молочну
ферму. Про це писали як місцеві,
так і всеукраїнські ЗМІ.

Парадокси від
держави, яка
не любить своїх
громадян

У селах почали масово хворіти
люди. Особливо сильно токсодермія
вдарила по юних сільчанах: занедужали 40% дітей. Лікарі ставили
діагноз: токсидермія (отруєння хімічною речовиною, найімовірніше,
гептилом). Але З вересня, після
відвідин Болеславчика тодішнім
Президентом, розмови про отруєння
гептилом різко припинилися. Газети
і лікарі змінили тон. Захворювання
реєстрували й далі, але тепер діагноз звучав так: звичайна чесотка.
Популярною стала версія отруєння
нітратами та іншими токсичними
речовинами. Головне, що люди не
отримали жодної допомоги.
– Я розмовляла з молодим трактористом, який орав саме біля розкопаних шахт, – розповідала Юля.
Він мені сказав тоді без надриву й
сліз жахливу річ: мовляв, він розуміє, що – смертник. Але нічого не
може вдіяти, бо немає грошей для
того, щоби виїхати. Там будинки
продаються за 200 гривень!
Скрізь, де б ми не були, маю на
увазі території біди, держава умивала, так би мовити, руки.
– Не любить вона, рідна, платити за рахунками. Натомість
влада взагалі готова закрити очі
на смертність своїх громадян,
на те, аби не втручатися у ви-

рішення їхніх проблем, з якими
лишаються сам на сам. Хоча
ці проблеми створила їм сама
держава.
– Це якийсь державницький
парад парадоксів…
– Мабуть, точніше було б
сказати – парад парадоксів від
чиновників.
– До речі, у вас у Чернівцях, як
нам сказала лікар Наталя Шевчук,
дітей лікували правильно, хоча діагноз був записаний неправильний.
Та й колишній санітарний лікар Чернівців Лідія Онасенко в інтерв’ю наголосила що дітям давали антидоти.
А в Яворові 2007 року потерпілим не
надали відповідної допомоги, хоча
це могло їх врятувати.
– З ким у Чернівцях ви ще
зустрічалися?
– Нам давали інтерв’ю професор, тодішній і нинішній начальник
облсудмедекспертизи Віктор Бачинський, відомий чернівецький
токсиколог Володимир Білоус,
колишній керівник молодіжного
науково-технічного об’єднання,
яке акумулювало всі незалежні
дослідження причин чернівецької
хвороби, Анатолій Данилюк, а також Галина Хоменко, яка об’єднала всіх батьків, чиї діти захворіли.
Коли ж ми розмовляли з потерпілою Ірою Полторак, а це було
в лікарні, куди вона потрапила
напередодоні через внутрішню
кровотечу, ми всі так наплакалися… Як і в Болеславчику, коли
знімали 16-річну красуню, в якої
на ногах і руках після токсикодермії
з’явилася... луска. Дівчину возили
до різних світил, навіть за кордон,
та все дарма. Як їй жити далі? А що
робити 16-річному підлітку, в якого
постійна температура +38. Коли
температура піднімається до + 41,
то він просто лягає в ліжко…
…Одне слово, дивіться нас у
травні.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

понеділок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва Затверджую.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
Обертинська Л.В.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар
Пiдготувала.
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 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.
13.00 Наша пiсня.
13.40 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
15.55 Шустер-Live.
17.55 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
19.35 Глибинне бурiння. Тiматi i
Катерина Серебрянська.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Литва.
22.25 У перервi - Погода.
22.30 В перервi - Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.50,00.35 Пiдсумки.
00.05 Ера пам`ятi.
00.10 Спорт.
00.15 Погода.
00.20 Вертикаль влади, ч. 1.
00.40 Вертикаль влади, ч. 2.
00.55 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 На добранiч, дiти.
03.00 Д/ф ”Клод Левi-Строс сам
про себе”.
04.35 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 1 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.55 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
09.25 ”Смакуємо”.
10.00 Х/ф ”Уроки виживання”.
11.35 ”Шiсть кадрiв”.
12.20 ”Велике перевтiлення”.
13.05,01.55 Мелодрама ”П`ять

18 квітня

крокiв хмарами”.
17.15 Мелодрама ”Кука”.
20.10 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.20 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.45 ”Велика рiзниця”.
00.20 Бойовик ”Кривава мама”.
(3).
05.15 Т/с ”Руда”.
Iнтер
04.55,14.30 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”.
10.10 Т/с ”Вiдкрийте, мiлiцiя”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Детективи”.
16.25 ”Чекай на мене”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Робiнзон”.
22.45 Т/с ”Свiтлофор”.
23.45 ”2 кiнських сили”.
00.15 Д/ф ”Зоряний загiн”.
01.00 ”Подробицi” - ”Час”.
01.35 Х/ф ”Розвiдка 2023”.
03.20 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
04.10 Д/с ”Походи в дикий свiт
2”.
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.35,01.55,03.30 Погода.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.50
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.45 Факти. День.
13.00 Провокатор.
14.00 Анекдоти по-українськи.
14.20 Х/ф ”Бiблiотекар 2: Повернення до копалень царя
Соломона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,00.55 Надзвичайнi новини.
20.15 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.
06.01,23.00 ”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”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”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

Афіша

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
«Ріо»: 9.50, 11.40, 13.30, 17.20, 19.20; «Службовий роман. Наш час»: 15.20, 21.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Кохання і крапка»-3D:
09.30, 18.20; «Ріо»-3D: 11.10, 13.00, 14.45,
16.30, 20.00; «Покоління Пі»: 21.50.
Малий зал. «Крик 4»: 11.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30; «Заборонений прийом»: 13.30.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
20 квітня, 18.30: концерт Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної
філармонії (солістка – Ольга Варданян)
9 квітня, 18.30: Вистава «Містерія
- Хіпі», Київський театр поезії.

”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”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,03.00 ”Час”.
21.30,01.00 ”Українськi пристрастi”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.30 ”Автопiлот новини”.
03.40 ”Велика полiтика”.
ТВА
7.00, 8.15, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00
Погода
7.15 Ранок надіі
7.45 Дитяча програма «Про казки»
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
9.00, 16.35 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.45, 12.00, 21.10, 00.05 Познайомимось?
12.05 Нова гостьова
12.10, 19.30, 21.20, 00.10 Панно
Кохання
14.30 Фешинка
15.00, 23.00 Т/С «Госпіталь»
15.30 Х/Ф «Професія слідчий»
17.00 Дитяча програма «Про
казки»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
21.00, 4.15 Я маю право
2.30 Х/Ф «Професія слідчий»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.45,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Хронiки однiєї подружньої зради”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”
13.00 ”Хай говорять. Синяк як
доказ”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
22.15 Х/ф ”Кiнг Конг”. (2).
02.00 Х/ф ”Карусель”.
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.40, 18.35 «Малятко»
07.20 «Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.20,
21.50, 00.25 Погода
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05, 19.25, 21.55«Афіша»
09.10 «Біоритм»
09.45, 14.45, 17.00, 19.30, 01.20
«Парад планет»

теле Версії

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. З. Зідан»
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 Футбол. Чемпіонат України.
І ліга. «Буковина» Чернівці
– «Чорноморець» Одеса

док”.
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 ”Загiн спецiального
призначення”
16.45 Х/ф ”Московськi красунi”.
18.30,04.30 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.30,03.30,05.00
”Свiдок”.
01.00 Х/ф ”13 привидiв”. (3).
02.30 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
03.55 ”Правда життя”.
05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.

08.15 ”Країна смiється”.
08.30,09.50,20.30 ”Дурнi. Дороги.
Грошi”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
10.50 ”КВН”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
14.30,21.50 Т/с ”Зоряна брама”.
16.10,01.00 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
20.55 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
22.50 ”Солдати й офiцери”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Прихована реальнiсть”.
01.40 Т/с ”Псi-фактор”.
02.30 ”Нiчне життя”.

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

СТБ
06.00,01.45 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф ”Годинник вбивцi”.
06.55 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.20 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”.
19.00 ”Танцюють всi! 3”.
22.25 ”Очна ставка. Злочинна
любов”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.30 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.35 ”Вiкна-спорт”.
01.50 Х/ф ”Нiжне чудовисько”.
(2).

Мега
06.00,10.00 Гаджет шоу.
06.30,11.20,16.10,01.00 Top Gear.
07.30,12.20 Ударна хвиля.
08.20,13.20 Смертельна зустрiч.
09.10,14.10 Повiтрянi бої.
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 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
05.00 Iгри патрiотiв.

ТЕТ
06.30,15.55 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05,17.25 ”Єралаш”.
10.25 ”Модний вирок”.
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 ”На добранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.35 Х/ф ”Вантаж 300”.
06.50 Х/ф ”Бажаю здоров`я!”
08.20 ”Правда життя”. Звiр у
кожному з нас.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i поря-

Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 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 М/ф ”Елвiн i бурундуки”.
11.15 Т/с ”Курсанти”.
13.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.45 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 ”Ласточкино гнiздо”.
22.45,01.15 Новий погляд.
23.45 Т/с ”Грань”. (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.
02.05 Х/ф ”Парковка”. (3).
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Княгиня Ольга.
03.50 Таємницi любовi. Александрiя.
04.00,04.40 Зона ночi.
04.05 Чорний колiр порятунку.
04.35 Зоря вечiрня.
К1
07.00 ”Спецiя”.
07.45 ”Далекi родичi”.

ОРГАННИЙ ЗАЛ
14 квітня, 18.30: Концерт фортепіанної музики. (соліст – Олександр Колотило).
16 квітня, 18.30: Вечір сакральної музики (солісти – Світлана Бардаус (орган), Олена Урсуляк (колоратурне сопрано), Микола Головін (віолончель).
14 квітня, 18.30: Концерт фортепіанної музики (соліст – Ярослав Колотило).

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
16 та 17 квітня, 18.30: «Ілюзії вальсу».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
17 квітня, 12.00: «Як лисичка пташкою була».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Передчуття». Виставка творів студії «Арт-музеум» (до Великодня).
«Корифеї українського мистецтва». Виставка живопису з фондів ЧХМ.
«Писанкова мозаїка». Виставка листівок з колекції Калини Гузар-Угрин.
«Мелодія бісеру». Персональна виставка Галини Бурсук (прикраси із бісеру, напівдорогоцінного каміння, кристалів сваровські).
«Поетика буденності». Виставка натюрмортів з фондів ЧХМ.
«Поетика буденності». Виставка натюрмортів з фонду ЧХМ.
У СІ

Е ФІРНІ

К А Н А ЛИ
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Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

ОБЛ А СТІ

Discovery Channel
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Бронетранспортери.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: ЛасВегас, мiський центр.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Вибух
бiфштекса.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Робот-пожежник.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Зйомка програми ”Вижити
за будь-яку цiну”.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл для Aaron.
13.15 13.40 Махiнатори: Triumph
Spitfire
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Нiндзя2.
15.30 Брудна робiтка: Оператор
шлюзiв.
16.25 Смертельний улов: У полонi
стихiї.
17.20 Зухвалi проекти: Стадiон
”Ковбої” у Далласi.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Шасслера.
20.05,00.40 Золота лихоманка: Аляска: Золото, зброя i
ведмедi.
21.00 Риба-меч: життя на гачку
21.55 Пивовари: Чича.
22.50 Брудна робiтка: Оператор
прядильної машини.
03.40 Блискавичнi катастрофи

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 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
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 Донорська конференцiя
зi збору коштiв на фiнансування Чорнобильських
проектiв.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.15,13.05,14.55,17.15,18.05,22.45 Погода.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
13.00 Щоденник фестивалю ”World`s beauty star-2011”.
13.15 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 2 с.
14.40 Euronews.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Київський самiт з питань
безпечного iнновацiйного використання ядерної енергiї.
Вiтальне слово Президента
України В. Януковича.
16.45 Нащадки.
17.20 Київський самiт з питань
безпечного iнновацiйного використання ядерної енергiї.
Заключне слово Президента
України В. Януковича.
19.00 Спортсмен року. Церемонiя
нагородження.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.05 Фольк-music.
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 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 На добранiч, дiти.
03.00 Х/ф ”Кутузов”.
04.35 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 2 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.

10.55 ”Не бреши менi”. ”Мати
проти коханої сина”.
12.30 ”Анатомiя слави”.
13.20,05.15 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.15 ”Розкiшне життя”.
15.10 Комедiя ”Маленька мiс
щастя”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Переплутанi немовлята”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.35,22.15 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.40 ”Про любов”.
23.50 Мелодрама ”Кука”.
01.55 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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.25,01.40 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.05,18.55,23.50 ”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

Iнтер
04.55 ”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”.
10.10 Т/с ”Розвiдники”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Судовi справи”.
14.55 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
16.55,22.45 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Робiнзон”.
23.45 Д/ф ”Моя країна”.
00.10 Д/ф ”Зоряний загiн”.
00.55 ”Подробицi” - ”Час”.
01.30 Х/ф ”Дружина астронавта”.
(2).
03.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
03.25 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
04.15 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.20,06.30,02.10,03.30 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,02.05
Спорт.
07.30,13.00 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.20,20.10 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф ”Бетмен”. (2).
02.15 Покер пiсля пiвночi.
03.35 Т/с ”Загiн”.
04.20 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.

понеділок
вівторок

19 квітня

”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.45 ”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-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Мотор-ТБ”.
16.15,17.15 ”Українськi пристрастi”.
18.15,04.40 ”Агроконтроль”.
18.35,23.40,04.30 ”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”.
ТВА
6.00 Теми дня
6.30, 8.15, 21.00, 4.15 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00
Погода
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
7.45, 20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
9.00, 16.55 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.45, 12.00, 21.10, 00.05 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.20, 00.10
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30 Міні Мікс
15.25, 23.00 Т/С «Госпіталь»
15.50 Х/Ф «Професія слідчий»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
2.30 Х/Ф «Професія слідчий»
ТРК «Україна»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Дорога моя людина”.
13.00 ”Хай говорять. Владислав
Галкiн: Прошу поблажливостi”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
21.15 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”.
23.50 Т/с ”Тюдори 2”. (3).
01.00 Х/ф ”Кiнг Конг”. (2).
04.40 ”Хай говорять”.
«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, 16.50, 19.20,
21.45, 00.25 «Погода»
08.00, 17.05 «Своїми очима»
08.30 «Гама смаку»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.10 «Біографії. З. Зідан»
09.55, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 Футбол. Чемпіонат України.
І ліга. «Буковина» Чернівці
– «Чорноморець» Одеса
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
22.10 Х/ф «Грішні ангели» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 20.15 «Музичний експрес»
09.30 «Європейським шляхом»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
«Погода»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Світ слова» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»/ «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/c
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
06.30,15.55 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05,17.25 ”Єралаш”.
10.25 ”Модний вирок”.
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 ”На добранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.50 Х/ф ”Московськi красунi”.
07.15 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.50,-

05.20 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.45,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.45 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
17.05 Х/ф ”Летючий голандець”.
18.30 ”Речовий доказ”. Скаженi
ревнощi.
02.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.45 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00,01.40 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.15 Х/ф ”Жiноча iнтуїцiя”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Злочинна
любов”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.50 ”Правила життя. Вода: що
п`є Україна”.
22.25 ”Очна ставка. Ненавиджу
тещу”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Нiжне чудовисько”.
(2).
Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
09.10 Х/ф ”Нiч в Роксберi”.
11.10 Т/с ”Курсанти”.
13.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с ”АйКарлi”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.45,23.45 Т/с ”Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
20.40 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.50 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
01.20 Х/ф ”Сумнiв”.
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 Мовчазне божество.
03.15 Моє серце пронизує ножами.
03.35,04.40 Зона ночi.
03.40 Семеренки.
04.35 Останнiй лоцман.
К1
07.10 ”Не може бути”.
07.45,09.50 ”Далекi родичi”.

08.15 ”Країна смiється”.
08.30,16.10,01.40 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
09.30,18.00 ”Галiлео”.
10.20,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
10.50,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
13.30,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
14.30,21.50,01.00 Т/с ”Зоряна
брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Брама часу”.
02.20 Т/с ”Псi-фактор”.
03.10 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,10.00 Гаджет шоу.
06.30,11.20,16.10,01.00 Top
Gear.
07.30,12.20 Ударна хвиля.
08.20,13.20 Смертельна зустрiч.
09.10,14.10 Повiтрянi бої.
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 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
05.00 Iгри патрiотiв.
Discovery Channel
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Спортивнi машини.
06.25 07.45 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Стадiон ”Ковбої” у Далласi.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Нiндзя
2.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Автоматична доставка пiци.
10.30 Вижити за будь-яку цiну.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Шасслера.
13.15 13.40 Махiнатори: Porsche
944 Turbo
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Їзда наослiп.
15.30 Брудна робiтка: Оператор
прядильної машини.
16.25 Смертельний улов: Перейти
за грань.
17.20 Зухвалi проекти: Корабельамфiбiя ВМС.
18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл на честь
Dodge Ram.
20.05,00.40 Мегабудiвництва:
Гiдроелектростанцiя на рiчцi
Тоба, Канада.
21.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Найбiльший транспортний
центр у свiтi.
21.55 Заводськi буднi: Дороги.
22.25 Заводськi буднi: Гума.
22.50 Брудна робiтка: Монтажник
громовiдводiв.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Пінгвіни знімають фільми

16 та 17 квітня, о 18.30, прем’єра вистави за
творами Ольги Кобилянської «Ілюзії вальсу».
Детальніше на 16 стор.

«Солодка Даруся» у Канаді
Українська письменниця з Буковини Марія Матіос разом з Івано-Франківським театром імені Івана Франка вирушила на гастролі до Канади.
За океаном письменниця проведе ряд творчих вечорів, а Івано-Франківський театр покаже спектакль «Солодка Даруся» за однойменним романом
Матіос.
За словами письменниці, це будуть перші за 20 років незалежності України
гастролі театру до Канади.
Творчі зустрічі письменниці та вистави відбудуться в Оттаві, Монреалі і
Торонто. Організатором турне виступила одна з американських продюсерських компаній.
Крім того, як стало відомо, на початку наступного року за книгою «Солодка
Даруся» Марії Матіос знімуть фільм.
У СІ

Е ФІРНІ

Дослідники з Національного інституту
полярних досліджень Японії, які займалися
вивченням життя пінгвінів Аделі, прикріпили
до спин тварин відеокамери, які включалися
при потраплянні у воду.
За словами співробітника інституту Хіроясу Кумагае, пінгвіни Аделі влітку проводять
більшість часу під водою, де за ними складно
вести спостереження. У зв’язку з цим вчені
вирішили зробити з птахів телеоператорів.
Камери вагою близько 35 грамів були зафіксовані на спинах пінгвінів за допомогою
клейкої стрічки.
Усього в експерименті взяли участь 15 пінгвінів. У результаті вченим вдалося отримати близько 1,5 годин відзнятого
птахами підводного відео. При цьому дані вдалося взяти тільки з 10 камер. Дослідники сподіваються за допомогою
відео розширити свої уявлення про те, чим харчуються пінгвіни, і простежити за маршрутами їх міграції.

Щитки проти симуляції
Останнім часом все частіше говорять про використання відеоповторів для усунення конфліктних ситуацій у
футболі. ФІФА готові розглядати тільки технологію, яка визначає – перетнув м’яч лінію воріт чи ні.
Однак, ніщо не може зупинити науково-технічний прогрес та ентузіастів, які розробили щитки, які інформують, коли гравці симулюють порушення. У щитків два різних датчика, які майже повністю виключає можливість
помилки.
«Один датчик інформує, чи є поряд футболіст-суперник, а другий – був контакт чи ні. Коли обидва датчики
спрацьовують, значить було порушення. Якщо гравець сам упав, то перший датчик повідомить, що гравець був, а
фолу не було», – пояснив один з розробників ноу-хау Енді Шоу.
К А Н А ЛИ

Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

ОБЛ А СТІ

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 Соцiальний компас.
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.
09.45,11.05,12.15,14.55,16.55,19.25 Погода.
10.00,17.05 Друга смуга.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 Досвiд.
12.00,14.30,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Крок до зiрок. Євробачення.
13.15 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 3 с.
14.40 Euronews.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 ”25 рокiв Чорнобильської
катастрофи. Безпека майбутнього”, ч. 1.
17.10 ”25 рокiв Чорнобильської
катастрофи. Безпека майбутнього”, ч. 2.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Богатирськi
iгри.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Польща.
22.25 У перервi - Мегалот.
22.30 У перервi - Суперлото,
Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.55,00.40 Пiдсумки.
00.10 Ера пам`ятi.
00.15 Спорт.
00.20 Погода.
00.25 Вертикаль влади, ч. 1.
00.45 Вертикаль влади, ч. 2.
00.55 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 На добранiч, дiти.
03.00 Х/ф ”Три днi Вiктора Чернишова”.
04.35 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 3 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.00,01.10 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Чоловiк iз
тяжкими травмами”.
12.25,22.15 ”Про любов”.
13.20,05.25 ”Сеанс Кашпiровського”.

теле Версії

20 квітня

14.15 ”Сусiдськi вiйни”.
15.10 Комедiя ”Останнiй телегерой”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Чоловiк
про запас”.
20.00 ”Пекельна кухня”.
21.10,21.50 Т/с ”Iнтерни”. (2).
23.25 Комедiя ”Маленька мiс
Щастя”.
01.25 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”.
10.10 Т/с ”Розвiдники”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Судовi справи”.
16.55,22.45 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Робiнзон”.
23.45 Д/ф ”Зоряний загiн”.
00.30 Подробицi.
01.00 Х/ф ”Мисливець за прибульцями”. (2).
02.40 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.45 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.30 Д/с ”Походи в дикий свiт
3”.
03.55 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,02.10,03.25 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,02.00
Спорт.
07.30,13.00 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.25,20.10 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф ”Бетмен повертається”. (2).
02.15 Покер пiсля пiвночi.
03.35 Т/с ”Загiн”.
04.15 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.

09.25,00.30,03.30 ”Автопiлотновини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.45
Теми дня
6.30, 8.15, 21.00, 4.15 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00
Погода
6.40 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
9.00, 16.40 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 17.05 Дитяча програма «Про
казки»
9.45, 12.00, 21.10, 00.05 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.15, 00.10
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 4.20 1 на 1 з Миколою
Вереснем
15.00, 23.00 Т/С «Госпіталь»
15.30 Х/Ф «Професія слідчий»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
2.30 Х/Ф «Професія слідчий»
ТРК «Україна»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.30,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.10 Т/с ”Дорожнiй патруль 8”.
10.10 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”
11.10 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.10 Т/с ”Дорога моя людина”.
13.10 ”Хай говорять. Куля-дура”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Травма” (2).
00.50 Х/ф ”Черепи 2”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»

07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55, 17.55 Д/ф «Дивовижний
світ авіації»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.20 Х/ф «Щаслива година» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Світ слова»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Милосердя»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/c
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.00 «Реалії»
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Невигадані історії»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Буковинська родина»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
ТЕТ
06.30,15.55 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05,17.25 ”Єралаш”.
10.25 ”Модний вирок”.
11.20 ”Домашнiй ресторан”.
12.15 ”Звана вечеря”.
13.10 ”Давай одружимося”.
14.05 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”с.
15.00,22.00 ”Теорiя зради”.
16.25 Т/с ”Iграшки”, 35 i 36 с.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани” (2).
23.00 ”На добранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”Летючий голандець”.
07.10 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
08.40,19.00,21.30,01.20,04.30,05.25 ”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”.
12.40,01.40 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.35,19.20 Т/с ”Оголошений у
розшук”.
15.30 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
16.50 Х/ф ”Мордочка”.
18.30 ”Правда життя”. Скаженi
перегони.
00.30 ”Покер Дуель”.
03.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.55 ”Правда життя”.
СТБ
06.20,01.35 ”Бiзнес +”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.50 Х/ф ”Аварiя - дочка мента”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Ненавиджу
тещу”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Матусiни
синки”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Товариство вiдомих алкоголiкiв”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
i Аллочка проти всiх”.
22.25 ”Очна ставка. Грiхи, якi
гублять душу i тiло”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Нiжне чудовисько”.
(2.
Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Втрачена i знайдена”.
11.25 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Друзi”.
16.55,23.35 Т/с ”Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.45 Зроби менi смiшно.
22.40 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Поп Америка”.
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Solo-mea.
03.10 Сон Алiни Костомарової.
03.35,04.40 Зона ночi.
03.40 Богдан Хмельницький.
К1
07.10,09.30,18.00 ”Галiлео”.

8
07.45,09.50 ”Далекi родичi”.
08.15 ”Країна смiється”.
08.30,16.10,01.40 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
10.20,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
10.50,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
13.30,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
14.30,21.50,00.50 Т/с ”Зоряна
брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Теорiя неймовiрностi”.
02.20 Т/с ”Псi-фактор”.
03.00 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,10.00 Гаджет шоу.
06.30,11.20,16.10,01.00 Top Gear.
07.30,12.20 Ударна хвиля.
08.20 Смертельна зустрiч.
09.10,14.10 Повiтрянi бої.
10.30,15.10 Руйнiвники мiфiв.
13.20 Убивчi iнстинкти.
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 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
05.00 Iгри патрiотiв.
Discovery Channel
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Бойовi кораблi.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Корабель-амфiбiя ВМС.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Їзда
наослiп.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Вiртуальне занурення.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Альпи.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл на честь Dodge
Ram.
13.15 13.40 Махiнатори: Audi
Quattro
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Вiдеоклiпи.
15.30 Брудна робiтка: Монтажник
громовiдводiв.
16.25 Смертельний улов: Перевiрка боєм.
17.20 Зухвалi проекти: Мiст в
Гонконзi.
18.45,04.35 Як це працює
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Lugz.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом
2010 рiк: Iдеальна буря.
21.00 Вижити удвох: Поломка в
пустелi.
21.55 Лiсоповал на болотах:
Ураган.
22.50 Брудна робiтка: Вбивця
мiног.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Про Кличків знімуть фільм

А ви знали, що…

Німецький режисер Себастьян Денхардт, відомий
своїми документальними історичними фільмами, зняв
cтрічку про братів Кличків.
Двометрові українці Віталій та Володимир Клички
емігрували до Німеччини 1996 року, щоби розпочати
професійну боксерську кар’єру в суперважкій вазі, і
відтоді бокс змінився. Після п’ятнадцяти років «царювання» на рингу, 2008 року вони увійшли в історію,
ставши першими братами, які володіють титулами
чемпіонів світу. За допомогою відвертих інтерв’ю та
нарізок з боїв, фільм розповідає про шлях братів до
чемпіонських титулів. У кінострічку увійшли й інтерв’ю
з членами родини Кличків, їхніми друзями і кадри з
домашнього архіву боксерів. Фільм пройшов відбір на п’ятий щорічний кінофестиваль в Нью-Йорку «Tribeca Film
Festival», який проходитиме від 20 квітня до 1 травня.

…морква спочатку була фіолетовою. У тому
вигляді, в якому ми звикли бачити цей овоч,
вивели у XIV ст. в Голландії з використанням
мутації насіння північноафриканської жовтої
моркви. Щоб отримати помаранчевий колір селекціонери витратили близько двохсот років.
…понад 25% лісів світу знаходяться в Сибіру.
…тропічні ліси Амазонки виробляють понад
20% кисню в світі.
…близько 80% усього живого на Землі перебуває під поверхнею океану.
…майже 1200 видів рослин можна знайти в Сахарі.
…піщані дюни можуть досягати до 300 м заввишки.
…за 10 хвилин ураган виділяє більше енергії, ніж уся ядерна зброя у
світі разом взята.
…пемза – єдиний камінь, який тримається на воді.
…глибина Азовського моря всього 14,4 метра.
…у найглибшій точці світового океану (Маріїнський жолоб, 11 034 м)
залізній кульці, кинутій у воду, потрібно більше години, щоб досягти
океанського дна.
…всі павутини різні. Не існує двох однакових павутин.
…напруга всередині блискавки – близько 100 000 000 вольт на метр.
…альгологія – наука, що вивчає водорості.
…у середньому вулику 60 000 – 120 000 бджіл.
…брудний сніг тане повільніше, ніж чистий.
…середній айсберг важить 20 мільйонів тонн.
…70% усіх живих організмів Землі – бактерії.
…двох сніжинок з абсолютно однаковою кристалічною структурою не
буває.

ЖерарДепардьєставРаспутіним
Французький актор Жерар Депардьє приїхав до Росії на зйомки російсько-французького фільму «Распутін», в якому він грає головну роль.
Зйомки картини, яка розповість про останні роки життя знаменитого
Григорія Распутіна, проходять під Архангельськом. Крім Депардьє, у
фільмі задіяні російські актори Костянтин Хабенський, Володимир Машков, Ганна Міхалкова, Ксенія Раппопорт. Крісло режисера зайняв відомий
телережисер Жозе Дайан. На його рахунку фільми «Граф Монте-Крісто»,
«Бальзак», «Знедолені», «Прокляті королі». Депардье брав участь в усіх
цих проектах.
У СІ
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9
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 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”.
11.05,12.15,13.40,15.30,16.20,17.10,19.25 Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 4 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 48 с.
16.25 Т/с ”Зона”, 49 с.
17.15 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 9 с.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб. Змiшанi
єдиноборства.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Хокей. ЧС. Україна - Естонiя.
22.25 У перервi - Погода.
22.30 У перервi - Трiйка, Кено,
Максима.
ТРК ”Ера”.
23.55,00.40 Пiдсумки.
00.10 Ера пам`ятi.
00.15 Спорт.
00.20 Погода.
00.25 Вертикаль влади, ч. 1.
00.45 Вертикаль влади, ч. 2.
00.55 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 На добранiч, дiти.
03.00 Д/ф ”Свiтло Христового
Воскресiння”.
03.30 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 9 с.
04.35 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 4 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.05,01.50 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Дочка не
приймає батькової партiї”.

теле Версії
12.50,22.20 ”Про любов”.
13.35,05.05 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.30 ”Особиста справа. Нi риба
нi м`ясо”.
15.30 ”Пекельна кухня”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Викрадення дитини”.
20.00 ”Суперняня”.
20.50,21.30,21.55 Т/с ”Iнтерни”.
(2)
23.30 Х/ф ”Володарi шторму”.
02.05 Т/с ”Принцеса цирку”.
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”.
10.10 Т/с ”Розвiдники”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Судовi справи”.
16.55,22.45 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Робiнзон”.
23.45 Д/ф ”Зоряний загiн”.
00.30 Подробицi.
01.00 Х/ф ”Сталевий гiгант”.
02.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.35 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
03.35 Д/с ”Походи в дикий свiт
3”.
04.00 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
ICTV
05.20,06.30,02.05,03.25 Погода.
05.25,02.55 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,02.00
Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.40,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.15,20.10 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф ”Бетмен назавжди”.
(2).
02.10 Покер пiсля пiвночi.
03.30 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”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.

четвер

21 квітня

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
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.45
Теми дня
6.30, 8.15, 21.00, 4.15 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05,
00.00, 4.20 Погода
6.45, 9.25 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
9.00, 16.30 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.45, 12.00, 21.10, 00.05 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.15, 00.10
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30 Страйк Лайн
15.00 Х/Ф «Професія слідчий»
16.00, 23.00 Т/С «Госпіталь»
17.00 Дитяча програма «Про
казки»
17.20 Церква і світ
2.30 Х/Ф «Професія слідчий»
4.25 Радіус
ТРК «Україна»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.30,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.10 20.15 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.10 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.10 Т/с ”Дорога моя людина”.
13.10 ”Хай говорять. Самi вдома”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Травма”, 2 с. (2).
00.50 Х/ф ”Черепи 3”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-

вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
00.20, 21.55 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Кібер Джек-2. Битва за
майбутнє» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 «Музичний експрес»
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.50
«Погода»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 22.00 Т/c
13.15 «Акценти»
14.15 Т/ф
15.00 «А музика звучить…»
16.25 «Будьте здорові»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Милосердя»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
ТЕТ
06.30,15.55 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05,17.25 ”Єралаш”.
10.25 ”Модний вирок”.
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”, 37 i 38 с.
18.35,20.30,00.00 Т/с ”Унiвер”.
(2).
19.30 ”Дом 2”.
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
23.00 ”На добранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 Х/ф ”Мордочка”.
07.10 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”

08.40,19.00,21.30,01.20,04.25,05.20 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.40 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.45 Т/с ”Оголошений у розшук”.
15.40 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”.
17.10 Х/ф ”I ти побачиш небо”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Iдеальна отрута.
19.20 Т/с ”Ланцюг”.
00.30 ”Покер Дуель”.
03.30 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.50 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.15,02.05 ”Бiзнес +”.
06.20 Д/ф ”Король бензоколонки”.
06.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.10 Т/с ”Комiсар Рекс”.
10.10 Х/ф ”Раз на раз не випадає”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Очна ставка. Грiхи, якi
гублять душу i тiло”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Анi Лорак.
Життя за двох”.
20.10,22.35 ”Неодружений”.
23.05 ”Неодружений. Як вийти
замiж”.
00.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.05 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.55 ”Вiкна-спорт”.
02.10 Х/ф ”Нiжне чудовисько”.
(2).
Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 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.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Домашнiй арешт”.
11.35 Т/с ”Курсанти”.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Друзi”.
16.55,23.40 Т/с ”Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Х/ф ”Божевiльнi з Алабами”. (2).
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 Хто вони - дiти iндиго?
03.25,04.35 Зона ночi.
03.30 Богдан Хмельницький.

«Корпорація
Світлана Лобода стала мамою
Світлана Лобода,
монстрів» знову ввечері
у суботу, 9 квітня, в одному з київських
оживе
пологових будинків на-

Компанія «Walt Disney» відклала до
2013 року вихід у прокат продовження анімаційного фільму «Корпорація монстрів».
Спочатку передбачалося, що прем’єра відбудеться наступного року.
У продовженні буде йтися про знайомство Саллі і Майка Вазовські, героїв
оригінальної стрічки. Ці персонажі вчилися
в одному і тому ж вузі – Університеті страху,
і спочатку конфліктували, а подружилися
тільки з часом.
Нагадаємо, що режисером наступної
«Корпорації» призначений Піт Доктер,
автор «Корпорації монстрів» 2001 року. Він
відомий проектами для студії «Pixar», яку
«Disney» купила 2006 року.

родила дівчинку, вагою
3 кг.
Разом зі співачкою
її команда і найближчі
люди. У пологовому будинку, в якому знаходиться Світлана Лобода,
радісні вигуки чути й від
родичів артистки і від
співробітників.
LOBODA до дев’ятого
місяця не зменшувала
швидкість робочого графіку і навіть знялася в
рекламі напою разом з
українським футболістом
Андрієм Шевченком.
І лише на дев’ятому місяці, за визнанням самої співачки, вона почала дотримуватися
більш спокійного ритму життя.
27 березня Світлана не взяла участь у московському концерті групи «ВІА Гра», присвяченому 10-річчю колективу. Причиною відмови стали рекомендації лікарів, які, кажуть,
чекали, що саме в цей день співачка повинна народити.
Нагадаємо, про свою вагітність співачка дізналася ще на фестивалі SZIGET, що проходив у серпні минулого року.
Співачка до останнього приховувала, коли точно їй народжувати.
У СІ

Е ФІРНІ

К А Н А ЛИ

Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

ОБЛ А СТІ

К1
07.10,09.30,18.00 ”Галiлео”.
07.45,09.50 ”Далекi родичi”.
08.15 ”Країна смiється”.
08.30,16.10,01.30 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
10.20,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
10.50,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
13.30,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
14.30,21.50,00.35 Т/с ”Зоряна
брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
02.20 Т/с ”Псi-фактор”.
03.00 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,10.00 Гаджет шоу.
06.30,11.20,16.10,01.00 Top Gear.
07.30,12.20 Ударна хвиля.
08.20,13.20 Убивчi iнстинкти.
09.10,14.10 Повiтрянi бої.
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 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
05.00 Iгри патрiотiв.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Пiдйомнi крани.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Мiст
в Гонконзi.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Вiдеоклiпи.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Костюм гекона для
супергероя.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Джунглi Коста-Рiки.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Lugz
13.15 13.40 Махiнатори: VW
Beetle
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Телефонний довiдник.
15.30 Брудна робiтка: Вбивця
мiног.
16.25 Смертельний улов: Пробитися крiзь льоди.
17.20 Зухвалi проекти: Панамський канал.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Lugz
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi
21.00 Моя жахлива iсторiя: Електролюдина.
21.55 Схибленi на трюках: По
рейцi, що горить.
22.25 Єдиний вихiд: На межi запаморочення.
22.50 Брудна робiтка: Фахiвець
з личинок.
03.40 Блискавичнi катастрофи

А ви знали, що…
…питній воді приблизно 3 мільярди років.
…льон цвіте всього півдня.
…на Північному Полюсі 186 днів у році не видно сонця.
…близько 50 000 землетрусів трусять Землю щороку.
…приблизно 70% Землі вкрито водою. Тільки 1% відсоток
від цієї води придатний для пиття.

«Депутатський корпус,
колегія та виконавчий апарат
Чернівецької обласної
ради висловлюють глибокі
співчуття начальнику
відділу орендних відносин
і організації розрахунків Управління
з питань забезпечення повноважень
щодо управління об’єктами спільної
власності виконавчого апарату обласної
ради АНДРОНІЙЧУК Олені Іллівні та її
родині з приводу тяжкої, непоправної
втрати – передчасної смерті її батька
МАРИЩАКА Іллі Костянтиновича. У
ці скорботні дні щиро поділяємо сум
і тугу близьких та рідних покійного,
які втратили найдорожчу для них
людину. Світлий, добрий спомин про
Іллю Костянтиновича МАРИЩАКА
назавжди залишиться в серцях тих,
хто його знав, любив та поважав».

п’ятниця
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 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.
10.00,12.15,13.20,15.30,18.50
Погода.
10.05 Д/ф ”Контингент. Острiв
волi”. Фiльм 5.
10.35 Д/ф ”Загублене мiсто”.
Фiльм 1.
11.10 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 ”Надвечiр`я”.
13.00 Обережно: дiти!
13.25 Околиця.
13.45 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 5 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с ”Зона”, 50 с.
16.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.35 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Металург”
(Запорiжжя) - ”Ворскла”
(Полтава).
17.45 У перервi - Новини.
17.50 У перервi - Погода.
19.00,21.25 Шустер-Live.
23.20 Хресна хода у Колiзеї (Рим)
пiд проводом Папи Римського Бенедикта ХVI.
ТРК ”Ера”.
01.05 Фiльм Фестивалю Покров.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.30 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.35 Т/с ”Жiнки, яким пощастило”, 5 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«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”. ”Зруйнованi мрiї”.
12.50 ”Про любов”.
13.35,05.05 ”Сеанс Кашпiровського”.
14.30 ”Грошi”.
15.30 ”Без мандата, без гламуру”.

теле Версії

22 квітня

17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”. ”Батьки
поручилися за сина”.
20.00 Д/ф ”Чорнобиль. Загублений свiт”.
21.40 Д/ф ”Радянська iсторiя”.
23.15 Х/ф ”Полiт фенiкса”. (2).
01.20 Х/ф ”Володарi шторму”.
03.35 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
05.05 Т/с ”Розвiдники”.
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”.
10.05,12.25 Т/с ”Вербна недiля”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 607 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Х/ф ”Диво”.
22.35 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
01.10 Х/ф ”Жах. Торнадо у НьюЙорку”.
02.45 Подробицi.
03.15 Д/с ”Всесвiтнiй мандрiвник”.
04.05 Д/с ”Походи в дикий свiт
3”.
04.25 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,03.20 Погода.
05.25,02.55 Факти.
05.40,06.45 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10 Спорт.
07.30,13.00 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.35,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Оперативна розробка”.
21.10 Х/ф ”Оперативна розробка
2: Комбiнат”.
23.10 Х/ф ”Майкл Клейтон”. (2).
02.10 Покер пiсля пiвночi.
03.25 Х/ф ”Розслiдування”.
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 Безулик”.
18.15 ”Вiкно у Європу”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.30 ”Досягти мети”.
04.40 ”Вперед, на Олiмп!”
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.30, 8.15, 21.15, 4.55 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.20, 00.30
Погода
6.45, 9.25, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
9.00, 16.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.45, 12.00, 21.25, 00.35 Познайомимось?
12.05 Х/Ф «Расмус - волоцюга»
14.30 Х/Ф «Професія слідчий»
15.30, 19.30 Т/С «Госпіталь»
16.30, 2.05 Твій спорт
17.20 Церква і світ
20.30, 23.45, 4.10 Теми тижня
21.30, 00.40 1 на 1 з Миколою
Вереснем
22. 05, 2.35 Х/Ф «Ніс»
1.10 Х/Ф «Професія слідчий»
ТРК «Україна»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.30 Т/с ”Слiд”.
09.10 Т/с ”Глухар. Повернення”.
11.10 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.10 Х/ф ”В гонитвi за щастям”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
00.15 Х/ф ”Король, дама, валет”.
(2).
02.10 Х/ф ”Зло - не думай про
це”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55, 17.55Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Напівсвітло» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 Т/ф
09.30 «Країна талантів»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
«Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 21.55
«Погода»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
12.00, 22.00 Т/c
13.20 «Експромт»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30, 17.00 «Музичний експрес»
15.15 «А музика звучить…»
16.25 «Зав’язь»
17.30 «Світ книги»
17.55 «Святині Буковини»
18.15 «Ради і громада»
19.30 «Моє рідне село»
20.00 «Палітра»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.15 Т/ф
21.50 «Служба розшуку дітей»
ТЕТ
06.30,15.55 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,17.40 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05,17.25 ”Єралаш”.
10.25 ”Модний вирок”.
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 ”На добранiч, мужики!”
00.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.55 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Х/ф ”I ти побачиш небо”.
07.05 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
08.40,19.00 ”Свiдок”.
09.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
10.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.40 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
14.45,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
15.40 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
17.05 Х/ф ”Сам я - в`ятський

уродженець”.
20.20 Х/ф ”Ти є...”
22.20 Х/ф ”Марiя, мати Iсуса”.
00.20 Х/ф ”Рагiн”. (3).
02.05 ”Особистий погляд”.
СТБ
06.15,03.00 ”Бiзнес +”.
06.20 Д/ф ”Марiонетка диявола”.
06.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.15 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.15 Х/ф ”Пiд небом Верони”.
17.45,22.15 ”Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф ”Мужики!..”
20.00 ”Україна має талант! 3”.
22.55 ”Україна має талант! 3”
Пiдсумки голосування.
23.20 ”Україна має талант! 3”
Другий шанс.
00.20 ”ВусоЛапоХвiст”.
01.35 Х/ф ”Розiграш”.
02.50 ”Вiкна-спорт”.
03.05 Х/ф ”Тривожна недiля”.
Новий канал
04.40 Руйнiвники мiфiв.
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 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 ”Прибульцi на горищi”.
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”.
16.55 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Зроби менi смiшно.
01.10 Х/ф ”Форрест Гамп”.
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Так нiхто не любив.
03.50 Життя в обiймах кольорiв.
03.55,04.15,04.37 Зона ночi.
04.00 Середньовiччя починається
в18.00.
04.05 Я, милiстю Божою, пан
ввозний.
04.10 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
04.20 Бий, хто безневинний.
04.25 Пiдiйнятися на попа.
04.30 Втраченi права.
04.35 Магдебурзькi хронiки.
04.36 Першi кроки кримiналiстики.
К1
07.10,09.30 ”Галiлео”.
07.45,09.50 ”Далекi родичi”.
08.15 ”Країна смiється”.
08.30,16.10 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
10.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
10.50,22.00 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
13.30 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.

10
14.30,20.15,02.10 Т/с ”Зоряна
брама”.
18.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
23.00 ”Бiйцiвський клуб”.
00.00 ”Мокрий зорепад”.
00.30 Х/ф ”Кохання в повiтрi”.
(2).
02.50 Т/с ”Псi-фактор”.
03.40 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,10.00 Гаджет шоу.
06.30,11.20,16.10,01.00 Top Gear.
07.30,12.20 Ударна хвиля.
08.20,13.20 Убивчi iнстинкти.
09.10,14.10 Повiтрянi бої.
10.30,15.10 Руйнiвники мiфiв.
17.10,23.00 Божевiльнi.
18.00 Секретнi iсторiї.
18.50 Шукачi.
19.50 Намеднi.
20.40 Троя.
21.30 Олександр Великий.
22.20 Iнки: велике повстання.
00.00 Малобританiя.
02.00 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
05.00 Iгри патрiотiв.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Вертольоти.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Зухвалi проекти:
Панамський канал.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Телефонний довiдник.
09.35,01.40,05.00 Винайти майбутнє: Собача няня-робот.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Пустеля Моаб.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Lugz.
13.15 13.40 Махiнатори: Jaguar
XJS.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Водяний електропiстолет.
15.30 Брудна робiтка: Фахiвець
з личинок.
16.25 Смертельний улов: ”Заморожений” фiнал.
17.20 Зухвалi проекти: Тунель i
дамба в Перу.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Ерагон.
20.05,00.40 Крiзь кролячу нору
з Морганом Фрiменом: Подорож в часi - фантазiя або
реальнiсть?
21.00 Руйнiвники легенд: Бомба ”Валькiрiя”/Привести до
тями.
21.55 Новий свiт: Кораблi майбутнього.
22.50 Екотехнологии: Свiт смiття.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Доглядзадзеркаломтадзеркальнимиповерхнями

Основні джерела забруднення
дзеркал – пил і відбитки рук. Дзеркальна поверхня дуже чутлива до
впливу, і якщо постійно не доглядати
за дзеркалом, не протирати його, то
дуже скоро дзеркало втратить свій
блиск і охайний вигляд.
Якщо ж регулярно стежити за
станом дзеркал у будинку, то вони
будуть радувати Вас своїм виглядом
і служити дуже довго.
Інструменти з догляду за дзеркалами дуже прості – це набори
ганчірок, серветки та засоби для
очищення дзеркал і скла.

Традиційне очищення дзеркала включає 3 етапи. На першому
сухою ганчіркою прибирають пил,
на другому – наносять спеціальний
засіб і миють дзеркало, на третьому
– полірують сухою ганчіркою. Замість тканини можна використовувати вологі серветки, вже просочені
спеціальним миючим засобом, або
м’який папір.
Кілька порад з догляду за дзеркалами:
• Не можна розташовувати дзеркало під прямими променями сонця,
адже це може призвести до його
швидкого помутніння.
• Алюмінієві дзеркала не варто
вішати в приміщеннях із підвищеною вологістю. Від пари дзеркальна
поверхня може потріскатися і обсипатися. Зруйновану амальгаму
відновити дуже важко. Але старе
дзеркало набуде пристойнішого
вигляду, якщо зі зворотного боку наклеїти шматочки алюмінієвої фольги
туди, де амальгама пошкоджена.
Проте зображення в цих місцях не
буде.
У СІ

Е ФІРНІ

• У ванній кімнаті дзеркало піддається впливу вологи і пари, доглядати за ним потрібно у два рази
частіше і в два рази ретельніше, ніж
за будь-яким іншим. Тому для ванної
кімнати купуйте дзеркало, захищене
дерев’яною рамою, і перед тим, як
повісити його на місце, ретельно
закрийте пластиліном проміжок між
дзеркалом і деревиною. Протирати
дзеркало слід кожен день, адже при
підвищеній вологості дзеркало може
потьмяніти.
• Щоб видалити із дзеркала плями від мух, протріть його спочатку
розрізаною цибулиною, потім ганчіркою, змоченою у воді з добавкою
ультрамаринової синьки і, нарешті,
сухою бавовняною ганчіркою до
блиску.
• Якщо на дзеркалі з’явилися
плями, позбутися їх можна міцним
розчином оцту (1 столова ложка на
склянку води).
• Після протирання ганчіркою,
змоченою в молоці, дзеркало заблищить і навіть засвітиться зсередини.
К А Н А ЛИ

Шоколадний
кекс (пісний)

Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

Для приготування цього смачного і одночасно
простого десерту нам потрібно 3 склянки борошна, 2 скл.
цукру, 2 скл. води, 1 скл. олії, 2 плитки якісного чорного
шоколаду (6 ст. л. какао), 2 пакетики розрихлювача,
дрібка солі.
Далі робимо наступне:
1.Всі продукти збиваємо.
2. Формочки для випічки вистелюємо пергаментом.
3. Виливаємо у них тісто і запікаємо в духовці на
середньому вогні при температурі 180о С 15-20 хв.
4. Обов’язково дайте кексам вистигнути у формочках.
Адже, якщо вибирати в гарячому вигляді –
приліпляться до посудини і втратят форму.
Смачного!

Інна ГРИГОРЕНКО, читачка «Версій»
ОБЛ А СТІ
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.55 Ера здоров`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,11.05 Шустер-Live.
11.00,18.50,19.25,22.35 Погода.
12.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.20 Глибинне бурiння.
13.00 Спецпроект ”Про що кiно?”
Х/ф ”Хористи”.
15.25 Королева України.
16.10 Феєрiя мандрiв. Закарпаття.
16.30 Майстер-клас.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Шахтар” (Донецьк) - ”Металiст” (Харкiв).
17.45 У перервi - Зелений коридор.
17.55,20.15 У перервi - Погода.
19.00 Золотий гусак.
19.30 Хокей. ЧС. Казахстан Україна.
20.55 У перервi - Пiдсумки дня.
21.45 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Погода.
23.25 Кориснi поради.
23.45 Великоднi богослужiння.
«1+1»
06.10 М/ф ”Смурфи”.
07.20,05.55 ”Справжнi лiкарi”.
08.10 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.45 ”Анатомiя слави”.
11.40 ”Шiсть кадрiв”.
12.55 ”Мiй зможе”.
14.30 ”Суперняня”.
15.30 ”Сусiдськi вiйни”.
16.25 Х/ф ”Джек-стрибунець”.
18.30 ”Грошi”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Спроба вiри”.
00.00 ”Зiрка+зiрка 2”.
02.20 Х/ф ”Полiт фенiкса”. (2).
04.05 Т/с ”Принцеса цирку”.
04.50 Д/ф ”Радянська iсторiя”.
Iнтер
05.25 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
07.25 ”Найрозумнiший”.
09.20 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Попелюшка для Баськова”.
11.15 ”Вирваний з натовпу”.
11.55 ”Позаочi” I. Крутий.

теле Версії
12.40 ”Концерт Iгоря Крутого i
Лари Фабiан”.
14.25 ”Сходження Благодатного
вогню в Храмi труни Господня”.
15.10 Х/ф ”Покровськi ворота”
18.00 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.00 ”Розсмiшити комiка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 ”Майдан`s”.
22.25 ”Що? Де? Коли?”
23.40 Х/ф ”Цар”. (2).
02.05 ”Подробицi” - ”Час”.
02.35 Д/ф ”Погляд зсередини:
Святая святих Єрусалиму”.
03.25 Х/ф ”Блискавка”.
ICTV
05.25,05.55 Погода.
05.30 Факти.
06.00 Real Comedy.
06.30 Козирне життя.
06.55 Х/ф ”Перстень нiбелунгiв”.
10.40 Диво-люди.
11.35 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
12.10 Квартирне питання.
13.05 Х/ф ”Бетмен i Робiн”.
15.45 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.15 Х/ф ”Бетмен. Початок”.
23.05 Т/с ”Рюрiки”.
23.30 Жiноча логiка.
00.55 Х/ф ”Мiсто янголiв”.
02.50 Х/ф ”Жнива”.
04.40 Х/ф ”Трон Русалочки”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.05,17.15,19.15,23.50 ”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”.
07.10,09.15,17.50,20.15,22.55
”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”.

понеділок
субота

23 квітня

12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.10 ”Вперед, на Олiмп!”
13.35 ”Драйв”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Б. Хмельницький).
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною
Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.10 ”Народний контроль”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.20,20.20,01.20,02.20 Д/ф ”Н20.
Пасхальний досвiд”.
21.20 ”Машина часу”.
22.00,03.40 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот-новини”.
04.25 ”Огляд преси”.
05.15 ”Час iнтерв`ю”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.05 Дитяча програма «Про казки»
9.45, 17.20, 21.50, 00.25 Познайомимось?
9.55, 17.25, 00.20 Погода
12.00 Фейс контроль
12.30 Дослідження океанів планети
13.20 Так говорить Біблія
13.55 Х/Ф «Расмус - волоцюга»
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 2.55 Х/Ф «Піратські острови»
23.35 Теми тижня
4.25 Х/Ф «Ніс»
ТРК «Україна»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
06.40,19.00,03.30 Подiї.
07.00,03.50 Х/ф ”Людина-амфiбiя”.
09.00 ”Життя на смак”.
10.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
12.00 Оголена красуня. Другий
сезон.
13.00 Х/ф ”Мiй”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.40 Т/с ”На все життя”.
21.40 Х/ф ”Ден”.
00.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 4”
01.00 Х/ф ”В гонитвi за щастям”.
«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, 11.00Kids 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 «Подружки»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30 «Біоритм»
12.00, 16.55 «АВС-шка»
13. 00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.50 Х/ф «Мій тато, моя мама,
мої брати та сестри» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»
17.40, 23.10 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Довірся чоловікові»
(2)
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 «Ради і громада»
08.45 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Будьте здорові»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05, 20.25 «Святині Буковини»
11.55, 14.00, 19.00, 21.45 «Погода»
12.00 Т/c
13.00 М/ф
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Акценти»
16.00 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 Т/c
ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,11.25 ”Єралаш”.
10.00,15.45 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Одна за всiх”.
12.00 ”Iнтуїцiя”.
12.55 ”Їж та худни”.
13.25 ”Знайомство з батьками”.
14.20 ”Теорiя зради”.
15.15 ”Твою маму!”
16.15 Х/ф ”Мiсiс Даутфайр”.
18.30 ”Дом 2”.
19.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
23.00 ”Нереальнi предки”.
00.00 ”Бабуни & дiдуни”.
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.50 ”Гола правда”.
01.15 ”До свiтанку”.

НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Остання пелюстка”.
06.50 М/ф ”Гидке каченя”.
07.10 М/ф ”Повернення блудного
папуги”.
07.40 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
10.05 Х/ф ”Загiн спецiального
призначення”
11.30 ”Речовий доказ”. Скаженi
ревнощi.
12.00 Х/ф ”Третiй дубль”.
15.10 Х/ф ”Мафiя безсмертна”.
17.00 Т/с ”Каменська 4”.
21.00 Х/ф ”З Дону видачi нема”.
23.00 Х/ф ”Мемуари гейшi”. (2).
01.50 ”Особистий погляд”.
СТБ
05.30 М/ф: ”Рiккi-Тiккi-Тавi”, ”Чипполiно”.
06.35,01.50 Х/ф ”Сватання гусара”.
07.55 ”Караоке на Майданi”.
08.55 ”Їмо вдома”.
10.00,00.50 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.40 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.40 ”Україна має талант! 3”.
14.15 ”Україна має талант! 3”
Пiдсумки голосування.
14.40 ”Україна має талант! 3”
Другий шанс.
15.40,23.00 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
16.55 Х/ф ”Мужики!..”
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
00.05 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
02.55 ”Мобiльна скринька”.
Новий канал
05.45 Х/ф ”Летiть додому”.
07.25 М/ф ”Принцеса-Лебiдь”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
15.00 ”Красунi”.
16.10 Зроби менi смiшно.
17.05 Х/ф ”102 далматинцi”.
19.00 Х/ф ”Справжнiй Гарфiлд”.
20.45 Хто проти блондинок?
22.00 Гордiсть країни.
00.00 Спортрепортер.
00.05 Х/ф ”Заплати iншому”. (2).
02.25 Х/ф ”Солодкий листопад”.
04.20 Х/ф ”Сансет Парк”.
05.40 Клiпси.
К1
05.30 ”Хресна дорога в Колiзеї”.
07.30 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
09.20 ”Тиждень моди”.
09.45 ”Галiлео”.
10.20 ”Брейн-ринг”.

РОБОТА
Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
заступника начальника Новоселицького районного управління юстиції - начальника
відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, громадянство
України, стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом
на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, знання державної мови та ПК.
До заяви із зазначенням про ознайомлення заявника з установленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу, додаються:
▪
заповнена особиста картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪
копії документів про освіту;
▪
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів
своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1 тел. 55-09-61.

ОГОЛОШЕННЯ
Посвідчення ЧН № 356, видане Головним управлінням юстиції
у Чернівецькій області 12.04.2010 року на ім’я
Чорней Михайло Мірчович, вважати недійсним.
ОГОЛОШЕННЯ
Посвідчення ЧН № 198, видане Головним управлінням юстиції
у Чернівецькій області 15.09.2008 року на ім’я
Латківський Тарас Борисович, вважати недійсним.
У СІ

Е ФІРНІ

К А Н А ЛИ

Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

ОБЛ А СТІ

11.00 ”Спецiя”.
11.20 ”Бiйцiвський клуб”.
12.20 ”Мокрий зорепад”.
13.00 Х/ф ”Повернення у блакитну
лагуну”.
15.00 Х/ф ”Пiтер Пен”.
17.00 Х/ф ”Спiдi гонщик”.
19.45,00.15 Х/ф ”Навiщо ми одружуємося?” (2).
22.00 Х/ф ”Посмiшка Мони Лiзи”.
02.20 Х/ф ”Кохання в повiтрi”.
(2).
04.00 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,07.00,08.00,05.00 Iгри патрiотiв.
09.00 Ударна хвиля.
10.00 Убивчi iнстинкти.
11.00 Гаджет шоу.
12.15,13.15,14.15 Top Gear.
15.15,16.15 Руйнiвники мiфiв.
17.00 Троя.
18.00 Олександр Великий.
18.45 Iнки: велике повстання.
19.30,20.15,21.15 Шукачi.
22.15,23.00,00.00 Похованi таємницi Бiблiї.
01.00 Покер. The Big Game
02.00 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Бронетранспортери.
06.25,13.40 Заїзди: Лiтня школа.
07.15,01.40 Вижити удвох: Поломка в пустелi.
08.10,23.45 Риба-меч: життя на
гачку.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Iдеальна буря.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса:
Китай: Найбiльший транспортний центр в свiтi.
10.55,17.20 Екотехнологии: Свiт
смiття.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Дороги.
12.20,19.40 Заводськi буднi:
Гума.
12.45 Брати по зброї: Переробка
Ripsaw.
14.35 Крутий тюнiнг 2008: Дорога
до SEMA.
15.30 Американський чоппер
16.25 Потрiбна збiрка.
16.55 Як це працює.
20.05,04.05 Крутий тюнiнг 2008:
Hummer Одiжье.
21.00,05.00 Американський чоппер.
21.55 Брати по зброї: Мiнi-Ripsaw.
22.50,02.40 Пивовари: Чiча.
00.40 Надлюди Стена Лi.
03.40 Потрiбна збiрка.

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.
09.00,11.10,13.55,15.55,17.15
Погода.
09.15 Великоднi богослужiння.
11.15 Урочиста Пасхальна служба
Божа, Пасхальне привiтання
i апостольське благословення для Риму i цiлого свiту
”Urbi et Orbi” Папи Римського
Бенедикта XVI.
14.00 Х/ф ”Переверт через голову”.
15.10 Так просто!
15.30 Ближче до народу.
16.00 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Золотий гусак.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Севастополь”
(Севастополь) - ”Iллiчiвець”
(Марiуполь).
18.50 В перервi - Погода.
20.05,21.40 Проводи на Євробачення-2011. Мiка Ньютон.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 Автодрайв.
23.50 ”Мамо, вiчна i кохана”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Д/ф ”Загублене мiсто”.
Фiльм 1.
02.25 Х/ф ”Переверт через голову”.
03.35 Х/ф ”Щорс”.
05.25 ”Надвечiр`я”.
05.55 Гiмн України.
«1+1»
07.10 М/ф ”Самотнiй воїн”.
08.35 М/ф ”Золота антилопа”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,05.50 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.50 ”Шiсть кадрiв”.
14.30 Мелодрама ”Спроба вiри”.
18.30 ”Особиста справа. Без вини
винуватi”.
19.30,23.35 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця по-українському”.
22.40 ”Свiтське життя”.
00.20 Драма ”День, коли вмер
Христос”. (2)
02.50 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
04.45 ”Найрозумнiший”.
06.10 ”Сходження Благодатного
вогню в Храмi труни Господня”.

07.15 ”Поки всi вдома”.
08.05 ”Формула кохання”.
09.00,09.55,10.40,11.40,14.40,15.45 Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачевою i Галкiним”.
10.45 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.45,03.45 ”Орел i Решка”.
12.40 ”Недiля з ”Кварталом”.
12.45 ”Майдан`s”.
14.45 ”Розсмiшити комiка”.
15.55 ”КВН”.
18.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00,02.35 ”Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф ”Її серце”.
22.50 Концерт ”Добродiйний концерт до ювiлею М. Горбачова”.
00.40 Х/ф ”15 хвилин”. (3).
03.20 Д/с ”Походи в дикий свiт
3”.
ICTV
06.05,06.20 Погода.
06.10 Факти.
06.25 Квартирне питання.
07.20 Анекдоти по-українськи.
07.40 Т/с ”Рюрiки”.
08.05 Х/ф ”Мiсто янголiв”.
10.35 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Пiвденне Бутове.
14.30 Х/ф ”Золота дитина”.
16.35 Велика рiзниця.
18.25 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Бетмен. Темний лицар”.
22.50 Х/ф ”Пiсля заходу”. (2).
00.50 Х/ф ”Майкл Клейтон”. (2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Х/ф ”Життя цього хлопця”.
(2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.10,23.50 ”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”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Б. Хмельниць-

Овен

Підвищена чутливість позначиться як на
самопочутті, так і на стосунках з оточуючими.
Позитиву додадуть процедури, спрямовані на
перетворення у зовнішності. На гармонійний лад
налаштує спілкування з коханими. Не зловживайте
алкогольними напоями.

Телець

Щоби ви не робили, події розгортатимуться
незалежно від вас. Тож налаштуйтеся філософськи
і намагайтеся отримати користь з позиції глядача.
Фінансова ситуація нестабільна, але коштів вистачить. Остерігайтеся сюрпризів – вони можуть
бути небезпечними.

Близнюки

Вирішення важливих питань – справа нешвидка. Ревнощі стосовно коханої людини здатні
поставити вас у глухий кут, тому намагайтеся
контролювати свої емоції. Цей тиждень – хороший
період як для голодування і дієт, так і для незначного обмеження в їжі.

Рак

теле Версії

24 квітня

Цього тижня отримаєте неймовірну кількість
можливостей, головне – не проґавте шансу зайняти
перші позиції. У приватному житті – гармонія та
спокій, але ваша турбота і увага до партнера ніколи
не будуть зайвими.

У СІ

кий).
15.20 ”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).
19.20,20.30,01.20,02.20 Д/ф ”Н20.
Пасхальний досвiд”.
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”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.40, 1.00 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.50 Дитяча програма «Про казки»
9.15, 17.15, 22.05, 00.00 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 00.50 Погода
12.00 Домашні улюбленці і ветеринари
12.50 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
13.50 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.30 Х/Ф «Буратіно»
16.40 Дитяча програма «Про
казки»
19.30, 00.55 Нова гостьова
22.15, 3.35 Х/Ф «Піратські острови»
00.05 Теми тижня
ТРК «Україна»
05.50 ”Життя на смак”.
06.40,19.00,03.30 Подiї.
07.00,04.50 Х/ф ”Приборкувачка
тигрiв”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 4”
11.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
13.00 Т/с ”На все життя”.
15.00 ”Чинник пiдлоги”.
16.00 Т/с ”Катiно щастя”.
19.25 Т/с ”Катiне щастя”.
20.20 Т/с ”Ментовськi вiйни 5”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Ден”.
01.30,03.50 Х/ф ”Мiй”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05 «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»
(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 Дует «Писанка». «Христос
Воскрес!»
13.00, 01.30 «Блискуча година

ТРК «БУКОВИНА»
08.00, 19.30 «Палітра»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
09.30, 15.30 «Музичний експрес»
10.00 «Христос Воскрес!»
10.20, 14.00, 19.20, 21.20 «Погода»
10.30, 17.30 «Великодня Буковина»
11.45, 18.45, 22.45 «Малинові
дзвони Великодня» (рум.
мов.)
12.00 Т/c
13.00 «Музичний експрес»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Реалії»
16.00 Х/ф
19.00 «Спорт-драйв»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Христос Воскрес»
21.30 «Великодня Буковина»
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 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Єралаш”.
11.25 ”Крокодил”.
12.20 ”Comedy Woman”.
13.15 ”Одна за всiх”.
13.40 ”Гола правда”.
14.10 Х/ф ”Мiсiс Даутфайр”.
16.25,23.00 Х/ф ”Хороший рiк”.
18.30 ”Дом 2”.
19.30 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
01.05 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.30 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Крокодил Гена”.
07.20 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.35,15.10 Т/с ”Каменська 4”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Iдеальна отрута.
12.00 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
17.05 Х/ф ”З Дону видачi нема”.
19.00 Х/ф ”Ноїв ковчег”.
22.30 Х/ф ”Потоп”.
00.40 Х/ф ”Воїн”.
03.00 ”Особистий погляд”.
СТБ
05.35 М/ф: ”Пригоди Фунтика”,

Щоб не опинитися в центрі конфліктів і тотальних конфронтацій, налаштуйтеся на мирний
лад і залиште свої безапеляційні козирі на завтра.
Можливі перевороти в сфері дружніх і любовних
стосунків. Той, хто так довго вас ігнорував, раптом
виявиться найвірнішим і близькими.

Лев

Якщо ви «по шию» занурені в бізнес-процеси, повинні бути неймовірно скрупульозними у
фінансах. Вірогідні втрати. Безліч приємних емоцій
принесе час, проведений з рідними на природі.
Чекайте приємних звісток від дорогих людей.

Діва

Терези

Скорпіон
Е ФІРНІ

від М2»
14.50 «Христос Воскрес!»
15.55 «Купаж»
16.10 «Подружки»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт дуету «Писанка»
22.15 Х/ф «Закон протилежності» (2)

Спілкування стане для вас не просто буденною традицією, але важливим способом зміцнення свого авторитету. Не кращий період для
суперечок і різного роду позовів, а також відвідування державних інстанцій. Де вам точно будуть
раді, так це в батьківському домі.

Труднощі, що тримали вас в напрузі, почнуть
розсмоктуватися самі собою. До кульмінації запущених справ ще далеко, але вимальовуються
результати, які дають привід для гордості і підстави
вважати, що задумане збудеться.

К А Н А ЛИ

Ч Е РНІ В Е Ц ЬКОЇ

”Вовка в тридев`ятому царствi”.
06.50 Х/ф ”Розiграш”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,02.45 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Неодружений”.
14.05 ”Неодружений. Як вийти
замiж”.
15.55 ”Моя правда. Анi Лорак.
Життя за двох”.
17.00 ”Зоряне життя. Матусiни
синки”.
18.00 ”Росiйськi сенсацiї. Сонечка
i Аллочка проти всiх”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Дружина за контрактом”.
23.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
Новий канал
06.35 Х/ф ”Вiльний бiг”.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
08.50 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.30 М/с ”Дональд Дак”.
09.55 М/ф ”Уоллес i Громiт: Прокляття Кролика-Перевертня”.
11.25 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.40 Вiдiофанiя.
13.45 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.20 Info-шок.
16.20 Т/с ”Воронiни”.
18.05 М/ф ”Елвiн i бурундуки 2”.
19.55 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Острiв”. (2).
00.05 ”Красунi”.
00.30 Спортрепортер.
00.50 Х/ф ”Престиж”. (2).
03.00 Зона ночi. Культура.
03.05 Микола Лисенко.
03.50,04.55 Зона ночi.
03.55 Iван Мазепа.
К1
07.00 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
07.50 ”AutoEVO”.
08.15 Х/ф ”Пiтер Пен”.
10.30 ”Пройдисвiт”.
11.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
11.30,01.10 ”Слiдами пращурiв”.
12.00,22.30 ”Не може бути”.
12.20,20.00 ”КВН”.
13.20 ”Якось у мiлiцiї”.
15.30 ”Країна смiється”.
15.50 Х/ф ”Посмiшка Мони Лiзи”.
18.00 Х/ф ”Повернення у блакитну
лагуну”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.00 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.30 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,07.00,08.00,05.00 Iгри патрiотiв.
09.00 Ударна хвиля.
10.00 Убивчi iнстинкти.
11.15,12.15,13.15 Top Gear.
14.15,15.15 Руйнiвники мiфiв.
16.15,17.15,18.15 Шукачi.
19.15,20.15,21.15 Похованi таємницi Бiблiї.
22.15,23.00,00.00 Секретнi iсторiї.
01.00 Покер. The Big Game
02.00 Абетка сексу.

Стрілець
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03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Неймовiрна швидкiсть:
Спортивнi машини.
06.25 03.40 Потрiбна збiрка
06.50 Як це працює
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя вибухових iдей: Полiцейський
”моторотушитель”.
08.10,12.45,01.40 Руйнiвники
легенд: Бомба ”Валькiрiя”/
Привести до тями.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи
10.00 Риба-меч: життя на гачку.
10.55 Золота лихоманка: Аляска:
Золото, зброя i ведмедi.
11.50 Вижити удвох: Поломка в
пустелi.
14.35 Крiзь кролячу нору з Морганом Фрiменом: Подорож
в часi - фантазiя або реальнiсть?
15.30 Як це влаштовано?: Туалети/Шашличницi/Напольнi
ваги/Каталiтичний глушник.
16.00 Як це влаштовано?: Газонокосарки/Динамики/Трансформатори/Тостери.
16.25 Як це влаштовано?: Окуляри нiчного бачення/Термостатичний клапан/Ехолот/
Пiанино.
16.55 Як це влаштовано?: Лампочки/Телескопи/Кавоварки
”еспрессо”/Аккумулятори.
17.20 Як це влаштовано?: Електрогитара/Акварiум/Жорсткий диск/Пилосос.
17.50 Як це влаштовано?: Кварцевi часи/Плеєр Mp3/Мiкрофон/Холодильник.
18.15 Як це влаштовано?: Татуювальний апарат/Автозавантажник/Цифровий фотоаппарат/Лазерна мишка.
18.45 Як це влаштовано?: Покришки/Кондицiонери/Електричнi
зубнi щiтки/Програвачi.
19.10 Як це влаштовано?: Автомати склотари/Електробритви/Вiтряки/Дров`янi печi.
19.40 Як це влаштовано?: Сейф/
Телефон/Соковижималка/
Лавова лампа.
20.05 Неймовiрнi здiбностi: Руйнiвники легенд: Бомба ”Валькiрiя”/Привести до тями.
21.00 Рос Кемп: Банди: Москва.
21.55 Надлюди Стена Лi.
22.50 Моя жахлива iсторiя: Електролюдина.
23.45 Схибленi на трюках: По
рейцi, що горить.
00.15 Єдиний вихiд: На межi запаморочення.
00.40 Новий свiт: Кораблi майбутнього.
04.05 Заводськi буднi: Дороги.
04.35 Заводськi буднi: Гума.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Найбiльший транспортний
центр у свiтi.

Весняна ейфорія виводить на перший план
бажання розважитися. Однак остерігайтеся позначки «безкоштовно». Деякі ситуації вимагають
серйозного вирішення. Назріла необхідність
інтер’єрних перетворень. Покупки виявляться
вельми вдалими.

Козеріг

Будете зайняті думками про отримання стабільності. Якщо ви поки не створили сім’ю, зверніть
увагу на оточуючих – хтось до вас небайдужий.
Альтруїстичний настрій робить вас відкритим для
допомоги всім і кожному. Але не беріть чужі проблеми близько до серця.

Водолій

Вам достатньо просто посміхнутися, щоб
обеззброїти і розташувати до себе будь-кого.
Активна робота в попередній період позначиться визнанням і фінансовим поповненням.
Трохи розвійтеся і помандруйте у невелику
подорож.

Риби

ОБЛ А СТІ

Тиждень почнеться проявом вольових якостей
характеру, прагненням до точних наук і відкриттям
нових горизонтів. У коханні можливе фіаско, яке
згодом стане набуттям. Ваша щедрість не знає
кордонів, але не позичайте гроші всім підряд.
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Державнасоціальнадопомогаособам,якінемаютьправанапенсію
Правові засади надання державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам визначено
Законом України «Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам» та Порядком
призначення і виплати державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і
державної соціальної допомоги на догляд, затвердженим
постановою Кабміну від 2 квітня 2005 р. № 261.

Перш за все слід відмітити, що
йдеться про щомісячну державну
допомогу, яка надається відповідно
до норм вказаного Закону у грошовій
формі особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам. Її призначають і
виплачують:
▪ громадянам України, які постійно
проживають на території України;
▪ іноземцям та особам без громадянства, що переселилися з інших
держав на постійне проживання в
Україну, та особам, які набули статусу
біженця.
Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам (далі - соціальна
допомога) мають особи, що одночасно
відповідають таким умовам:
▪ чоловіки, які досягли 63 років,
та жінки – 58 років і не мають права на
пенсію відповідно до законодавства
або визнані інвалідами в установленому порядку;
▪ не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються
для відшкодування шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професій-

ного захворювання, які спричинили
втрату працездатності», та допомогу,
що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»;
▪ є малозабезпеченими особами.
Для визначення права на соціальну допомогу застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність, встановлений на дату
звернення за допомогою законом на
відповідний рік.
Соціальна допомога встановлюється в залежності від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, у такому розмірі:
▪100% – інвалідам I групи, жінкам,
яким присвоєно звання «Мати-героїня»;
▪ 80% – інвалідам II групи;
▪ 60% – інвалідам III групи;
▪ 50% – священослужителям,
церковнослужителям та особам, які
протягом не менш як десяти років до
введення в дію Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації»
займали виборні або за призначенням
посади у релігійних організаціях,
офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством
України, за наявності архівних доку-

Вимагати безоплатного усуненння недоліків
придбаного товару – право споживача
У разі виявлення протягом
встановленого гарантійного
строку недоліків товару, споживач, в порядку та у строки, встановлені законодавством, має право
вимагати:
- пропорційного зменшення ціни;
- безоплатного усунення недоліків
товару в розумний строк;
- відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом
встановленого гарантійного
строку істотних недоліків, які
виникли з вини виробника товару
(продавця, виконавця), споживач
має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:
- повернення сплаченої за товар
грошової суми;
- заміни товару на такий же товар
або на аналогічний, з числа наявних
у продавця (виробника).
Споживач пред’являє свої вимоги
на власний вибір або продавцеві за
місцем купівлі товару, або виробнику
чи підприємству, що може задовільнити ці вимоги за місцем знаходження споживача.
Продавець і виробник під час
продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача про
підприємства, що задовільняють
вимоги споживача. За ненадання
такої інформації встановлюється відповідальність. Продавець, виробник,

підприємство, що задовільняє вимоги
споживача, зобов’язані прийняти
товар неналежної якості у споживача
і задовільнити його вимоги.
За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає
негайному задоволенню, а в разі
виникнення потреби в перевірці
якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін.
Коли такого товару немає, вимога споживача про його заміну задовольняється у двомісячний термін з
моменту подання відповідної заяви.
Розрахунки зі споживачем у
разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості
на час пред’явлення відповідної
вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час
купівлі. Гроші, сплачені за товар,
повертаються споживачеві у день розірвання договору – в інший строк за
домовленістю сторін, але не пізніше
ніж протягом 7 днів.
Якщо споживач придбав
продовольчі товари неналежної якості, продавець зобов’язаний замінити їх на товари
належної якості або повернути
сплачені споживачем гроші.

Аліна ГРУБЛЯК,
провідний спеціаліст ГУЮ
в Чернівецькій області

ментів відповідних державних органів
та релігійних організацій або показань
свідків, які підтверджують факт такої
роботи;
▪ 30% – чоловікам, які досягли віку
63 років, жінкам – 58 років.
Для визначення розміру соціальної допомоги застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність, встановлений на дату
звернення за допомогою законом на
відповідний рік.
Так, відповідно до положень статті
21 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2011 рік» прожитковий мінімум у 2011 році для осіб, які
втратили працездатність, затверджено в таких розмірах: з 1 січня – 750 грн,
з 1 квітня – 764 грн, з 1 жовтня – 784
грн, з 1 грудня – 800 грн.
У разі збільшення прожиткового
мінімуму перерахунок соціальної допомоги здійснюється від дати, з якої
встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.
Соціальна допомога призначається управліннями праці та соціального
захисту населення районних державних адміністрацій, структурними
підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад (далі
– органи праці та соціального захисту
населення).
Для призначення соціальної допомоги особи повинні подати до органу
праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) такі документи:
▪ заяву за формою, затвердженою
наказом Мінпраці, при пред’явленні
паспорта, трудової книжки та довідки

про присвоєння ідентифікаційного
номера Єдиного державного реєстру
фізичних осіб;
▪ декларацію про доходи та майно
(заповнюється на підставі довідок
про доходи кожного члена сім’ї) за
останні шість календарних місяців або
два квартали, що передують місяцю
звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом
Мінпраці від 22 липня 2003 р. N 204;
▪ копію рішення про встановлення
опіки (у разі визнання особи недієздатною);
▪ копію посвідчення біженця або
тимчасової посвідки на постійне проживання;
▪ довідку про склад сім’ї, видану
уповноваженим органом за місцем
постійного проживання, у тому числі
органом місцевого самоврядування.
Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду,
одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).
Щодо дати, від якої призначається
соціальна допомога, слід зазначити,
що така допомога призначається від
дня звернення за її призначенням.
Коли звернення за соціальною
допомогою відбулося не пізніше трьох
місяців від дня досягнення чоловіками 63 років, жінками – 58 років або
встановлення інвалідності, допомога
призначається відповідно від дня досягнення чоловіками 63 років, жінками – 58 років або визнання МСЕК осіб
інвалідами.
Днем звернення за призначенням
соціальної допомоги вважається день
прийняття органом праці та соціального захисту населення заяви з усіма

необхідними документами.
Коли заява про призначення відповідної допомоги з усіма необхідними
документами надсилається поштою,
днем звернення вважається дата на
поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.
Коли ж до заяви про призначення соціальної допомоги додано не
всі необхідні документи, заявнику
повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти
документів не пізніше трьох місяців від
дня відправлення повідомлення про
необхідність їх подання, днем звернення вважається день прийняття або
відправлення заяви про призначення
соціальної допомоги.
Соціальна допомога призначається довічно чоловікам, які досягли 63
років, і жінкам – 58 років, а інвалідам
– на весь час інвалідності, встановленої МСЕК.
Водночас слід зазначити, що у разі
відмови органом праці та соціального
захисту населення в призначенні
соціальної допомоги, у п’ятиденний
строк від дня прийняття рішення він
письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням.
На кожного одержувача соціальної допомоги органом, яким призначено допомогу, формується особова
справа, де зберігаються документи,
необхідні для призначення допомоги, а також розрахунок її розміру.
Крім того, цим же органом видається
посвідчення, що є документом, який
підтверджує призначення соціальної
допомоги.

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник
начальника Головного управління
юстиції в Чернівецькій області

Робота юридичних громадських приймалень пожвавиться
У Києві відбувся Пленум Ради
Союзу юристів України. Відкрив його
та виступив з доповіддю голова цієї
громадської юридичної організації, Президент Всесвітньої асоціації
юристів Валерій Євдокимов. Йшлося
також про скликання чергового VII з’
їзду Союзу юристів України, який від-

будеться 14 травня. Від нашої області
за квотою будуть два представники.
Як повідомив учасник Пленуму,
Іван СУШИНСЬКИЙ, голова ради
Чернівецької обласної організації
Союзу юристів України, на зібранні йшлося не лише про сприяння
юристам у задоволенні та захисті

їх професійних інтересів, розвитку
громадської активності, але й наданні
ними різнобічної юридичної допомоги
малозабезпеченим громадянам. Отож
робота громадських приймалень
та юридичних клінік в районних та
обласній організаціях Союзу Українських юристів пожвавиться.

Вимоги до звернень громадян і заборона відмови в їх
прийнятті та розгляді
У зверненнях, що адресуються
органам державної влади і місцевого
самоврядування, підприємствам,
установам, організаціям незалежно
від форм власності, об’єднанням
громадян або посадовим особам,
до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях
питань, має бути зазначено прізвище,
ім’я, по-батькові, місце проживання
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання
чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним
посадовою особою на особистому
прийомі) чи письмовим, надісланим
поштою або переданим громадянином
до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені
відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як
окремою особою (індивідуальне), так і
групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути
підписане заявником (заявниками) із
зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями
не пізніш як через 10 днів від дня його
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7
цього Закону (ст.5 Закону України «Про
звернення громадян»).
Звернення, оформлені належним
чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті
та розгляді звернення з посиланням
на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання,
національність громадянина, незнання
мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями незалежно
від форм власності, об’єднаннями
громадян або посадовими особами
зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше 5 днів
пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі,
про що повідомляється громадянину,

який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той
же термін повертається громадянину з
відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги
громадян для розгляду тим органам або
посадовим особам, дії чи рішення яких
оскаржуються (ст. 7 Закону).
До органів юстиції області
упродовж І кварталу 2011 року
надійшло 130 звернень громадян: з них – 88 заяв і 42 скарги. 94 звернення стосувалося
державної виконавчої служби,
10 – нотаріату, 14 – органів реєстрації актів цивільного стану,
8 – роз’яснень законодавства,
4 – інших питань. Із загальної
кількості скарг обґрунтованих
не було.

Артур ГУЛАГА, головний спеціаліст
відділу контролю, документування та
звернень громадян ГУЮ
в Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Садизм в Україні: жертвою може стати кожен…
Слово «садизм» створює в людській уяві страшні
й жорстокі картинки з фільмів. Але насправді це
досить поширене явище у буденному житті. Садиста
ми можемо зустріти в магазині, їхати з ним поруч у
транспорті і навіть колега за сусіднім робочим місцем
може виявитися садистом…
– Зовні садист досить звичайна,
цікава людина середніх років. Але
вона має визначальну для її характера
малоприємну особливість – бажання
спричиняти людям біль, – розповідає Володимир ПУГАЧОВ, лікарпсихолог Чернівецької обласної
психіатричної лікарні. – Найменш
поширене це явище в країнах, де
йдуть війни. Вважається, що війна
поглинає людську агресію. Щодо
України, то садизм у нас доволі поширене явище.
– Як проявляється садизм?
– У повсякденному житті «основна садистична задача» – гра зі своєю
жертвою. Так часто створюються
співзалежні сім’ї. Існують певні здогадки, що садист шукає собі мазохіста.
Садисти отримують задоволення від
процесу підкорення. Їхня мета – знищити людське «Я», підкорити його
собі. Коли це стається, садисту стає
не цікаво. У мене був один пацієнт,
який казав про свою «жертву»так:
«я її випльовую – це відпрацьований

матеріал». «Гратися» таким людям
цікаво доти, доки є супротив.
Буває й таке, що садист втрачає
свою жертву. Тоді хвора людина кається, жалкує та визнає свою провину.
Якщо ж жертва повертається – все
починається спочатку.
– Отож, садизм – це хвороба?
– У психіатрії садизм не виокремлюють як хворобу. Однак зрозуміло, що така поведінка свідчить про
психологічні травми. Садизм має
міцні причинно-наслідкові зв’язки
з дитинством, юністю. Коли дитина
спостерігає за подібною поведінкою
дорослих, то розуміє, що така модель
спілкування прийнятна і найбільш
безпечна для неї.
Дитина у дорослому житті
наслідує модель поведінки
членів своєї родини.
– Людина усвідомлює, що вона
чинить погано?
– У той момент, коли це здійснює

– ні. Насправді за своїми бурхливими емоційними реакціями садист
приховує свою емоційну слабкість і
маленьку перелякану дитину. Через
агресію такі люди будують свій захист від усього світу. Адже колись, у
дитинстві, їх змусили повірити, що світ
небезпечний і його треба боятися.
– Кого більше: садистів чи садисток? І як це проявляється?
– Принципових гендерних відмінностей немає. Але, як свідчить
статистика, із типовими садистичними
проявами більше чоловіків. Можливо,
це пов’язано із тим, що жіночі негативні емоції проявляються в інший
спосіб.
Перші садистичні прояви можуть
з’явитися із сексуальним дозріванням,
у підлітковому віці. Але остаточно
сказати, що людина – садист, можна
лише у зрілому віці. Садизм може
проявлятися у різних ситуаціях: в
сексуальному житті, ставленні до
дітей, поведінці на роботі з колегами
(начальник – підлеглий).
Схильність до садизму можна виявити за допомогою так званих гіперболічних висловлювань. Коли людина
намагається емоційно охарактеризувати певне відчуття, вона використовує слово або фразу, яка виривається
із контексту, але характеризує силу
емоцій. Наприклад, «я страшенно
тебе кохаю», або гарним прикладом є
російська фраза «я чудовищно рад».

Алергія обирає первістків
Первістки схильні до алергії більше
за інших дітей – виявили японські вчені
з дитячого медичного центру Шига у
Моріяме. Дослідження показали, що
харчова алергія зустрічається у 4%
перших дітей у сім’ї, у 3,5% других і
лише у 2,6% третіх. Японські лікарі
вважають, що схильність до алергії
формується ще у внутрішньоутробному
періоді. Поки, на жаль, немає жодної
можливості заздалегідь дізнатися і
запобігти їй. Найпоширеніші види
алергії – алергічний риніт (нежить),
алергічний кон’юнктивіт (запалення
очей) та харчові алергії.

Лікуйте нерви навантаженням
Міська суєта, затори на дрогах,
натовпи люду в громадському транспорті, брудне повітря, що викликає
брак кисню, стреси на роботи – усе
це викликає сильне нервове напруження, від якого дуже складно
позбутися. Але якщо ігнорувати цей
стан – невдовзі він позначиться не
тільки на зовнішності, але й на здоров’ї загалом.
Під час нервового напруження
знижується працездатність, зникає
сон, виникає апатія і з’являється
постійне відчуття безвиході, яке заважає жити. Через деякий час такий
стан переходить в хронічну форму.
Починає страждати вже гормональний фон та імунна система – організм
«відкриває двері» різним вірусам та
хворобам. Звідси – постійні застуди,
серцево-судинні захворювання, мішки під очима, тьмяний колір шкіри,
випадіння волосся.
Перші ознаки нервового на-

пруження:
■ Втрата активності та енергії.
■ Постійне відчуття незручності.
■ Труднощі зі сном.
■ Дратівливість без причин.
■ Відчуженість.
Найпростіший спосіб боротьби
з таким станом – біг або інші заняття
спортом. Можна відвідувати танці.
Будь-які фізичні навантаження допоможуть впоратися зі стресами, адже
під час фізичних вправ підвищується
рівень ендорфінів – гормонів радості
і щастя.
Зняти напругу допомагає і медитація.
Навчіться відпочивати і легко
переключатися з однієї справи на
іншу. Вчіться у дітей – їм невідомий
стан «нервове напруження».
Після роботи не думайте про
справи постійно.
Розподіліть вихідні: не варто
«замикатися» в будинку на самоті,

сходіть кудись з друзями, спілкуйтеся
з цікавими людьми.
Позбутися нервового напруження допомагає правильне харчування
та прийом вітамінів. Часто фастфуди
й інша важка ненатуральна їжа здатні
викликати сильний стрес. Їжа повинна забезпечувати людину енергією,
але не повинна пригнічувати організм і «захаращувати» його. Відмовтеся від розчинної кави і газованих
напоїв, пийте молочні продукти,
кефір та воду.

З цієї фрази стає зрозуміло, що радість
– це щось страшне, таке, що викликає
відразу… Звідси вже можна відстежити поведінку і характер людини та
з’ясувати, що такі люди досить боязкі,
брехливі і жорстокі…
Уперше таке явище було описане
канадським психотерапевтом Берном у 60-х роках минулого століття.
Вчений встановив тенденцію, що такі
гіперболічні висловлювання дійсно
відображають схильність людини
до садистичних проявів. Щоправда
й понині вчені не знають, чому садистичні ухили можна виявити саме
через мовне спілкування. Але точно
відомо, що це напряму пов’язано з
емоціями.
– Садизм лікується?
– Це коригується, але тільки за
бажанням хворого. Та, як правило,
садист не розуміє, що він робить. Але

коли в сім’ї, де є насилля, і дружина,
і чоловік, хочуть змінити становище
– це можна зробити. Та якщо хоч один
з них противиться – нічого не вдієш.
На жаль, таких більшість. Адже через
страх люди намагаються не виносити
свої проблеми на соціальний та медичний рівень. Та Захід задає тон і в нас,
тож, можливо, вже невдовзі люди почнуть «відкриватися» та звертатися по
допомогу до психологів та психіатрів,
не соромлячись. Упевнений, що коли
це станеться, можна буде попередити
чимало людських трагедій і зберегти
сім’ї.
Вперше дитина знайомиться із садизмом, коли дорослі, не розуміючи її потреб,
карають її.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Хворих на серце
охолоджуватимуть

Британським лікарям порекомендували охолоджувати пацієнтів у гострому періоді інфаркту міокарда холодними покривалами або спеціальними
шапочками. Підставою для цього послужили результати досліджень під
керівництвом професора Брюса Кемпбелла, голови Консультативної ради
з інтервенційних втручань при Національному інституті здоров’я та якості
медичної допомоги (NICE).
Виявляється, контрольоване охолоджування пацієнтів з інфарктом або
зупинкою серця підвищує їхні шанси на виживання і зменшує ризик пошкодження мозку при порушеному кровопостачанні. Такий ефект досягається
за рахунок уповільнення метаболізму нервових клітин і зниження їх потреби
о
о
в кисні в умовах зниженої температури (-320 -340 С).
Безумовно, необхідні подальші дослідження для уточнення тих груп пацієнтів, яким таке охолодження потрібне в першу чергу. Проте вже сьогодні NICE
визнав цю методику достатньо ефективною і безпечною для повсякденного
використання у всіх медустановах Великобританії.
■ 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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Відстількохдітей–учиновниківкомп’ютери«виснуть»!

або Про те, як Янош Намені з Будапешту задля коханої поміняв столицю на
Острицю, а вона йому народила 20 дітей
Село Остриця, що на Герцаївщині, – аж ніяк не бідне, новобудови
тут чи не на кожному кроці. Ось і 41-річна пані Леонора разом
із сім’єю живе у великому, сучасному будинку, з євроремонтом, з
господарськими прибудовами, просторим подвір’ям. Обробляють 90
соток городу, відгодовують для себе 9 свиней. Кажуть, що тримали
і корову, але продали, тож купують молоко у сусідів. На подвір’ї
– власний мікроавтобус.
– Продали шматок землі, який був ближче
до міста, – каже Янош, чоловік Леонори. – Купили стільки ж, але далі, ще й на бусик грошей
вистачило.
Земля у спадщину сім’ї Намені дісталася від
матері Леонори.
Сам Янош родом з Угорщини, народився в
Будапешті, жив у самісінькому центрі столиці,
тож із сільськими нюансами до знайомства з
Леонорою був не надто обізнаний. Каже, що
приїхав сюди 1989 року, відвідуючи місцеву
назаритянську громаду. Познайомився з
Леонорою, одружилися, хотів спочатку дружину забрати до Угорщини, проте для початку
вирішили тут пожити… Отак живуть і досі.
– Дивна система тут тоді була, на початку
90-х: за кожну дрібницю по магазинах треба
було бігати годинами, в чергах стояти, – згадує
Янош. – Я зі школи знав трохи російську, так і
розмовляли. Моя дружина – молдованка, тож з
часом довелося вивчити і румунську.

Українською Янош спілкується досить непогано, знає й англійську…
Така кількість дітей батьків зовсім не лякає.
Скільки б Бог не послав – усім раді. Адже самі
– з багатодітних родин. У Яноша – 16 братів і
сестер, у Леонори – 14. В сім’ї – любов і певна
дисципліна: наприклад, в будинку Намені ви не
знайдете телевізора – занадто багато по ньому
показують програм, нездорових для душі.
– Звісно, є і програми, які можна подивитися, але як контролювати дітей, коли батьків
вдома немає, – каже Янош. – Часом і самого
себе не легко контролювати. Мобільним зв’язком користуємося, комп’ютером, інтернетом
– це потрібно для роботи і для навчання, реферат дітям якийсь роздрукувати тощо. Ми люди
не досконалі, по-всілякому життя складається,
але стараємося від таких поганих речей як
цигарки, алкоголь утримуватись.
Держава сім’ї Намені допомагає. Щоправда, зі значним запізненням. Приміром, Янош

Батьки з малечею, а решта – у школі та на роботі
дивується, що останню допомогу на дітей не
отримали через те, що сімейство вже «не вміщається у комп’ютерах». Дітей забагато – програми «виснуть»… Утім, що насправді «висне»
в чиновницьких кабінетах – ще питання, бо он
на почесне звання мати-героїні Леонора Намені
чекає вже три роки. Між іншим, цього року це
почесне звання, а також передбачену чинним
законодавством одноразову винагороду в розмірі
понад 9 тисяч грн, отримали вже понад 7 тисяч
матерів, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Наші ж місцеві
чиновники усе розмірковують – чи двадцятеро

«тягне» на відзнаку, чи може ще почекати? Тим
паче, що всі вони щасливі й здорові!
В сім’ї Намені – 10 дівчаток та 10
хлопчиків. Дехто вже працює в Чернівцях (старшому сину вже 20 років), бо в
самому селі роботи немає. Ще восьмеро
дітей – вчаться в школі. Цікаво, що імена у всіх – біблійні. Так, двомісячного
малюка батьки назвали Барнабою…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
Фото автора

Екологічна катастрофа там, де немає людяностіМалозабезпеченим і соціально
Ми, homo sapiens, істоти
дуже заклопотані, нам завжди
ніколи: скинемо сміття у річку
– «щоби далеко не везти». Пройдемо через квітник – «щоби
шлях скоротити». Розведемо
багаття прямо під гілками дерева, що схилилося – «бо тут
дуже затишно». У нас нема часу
зупинитися й озирнутися, щоби
помітити тварину чи пташку,
дерево чи квітку. Але в наших
силах змінити такий ганебний
стан речей! І почати треба з
перебудови власної свідомості і
власної поведінки. Це завдання і
стоїть перед юними екологами.
Шкільний гурток «Друзі природи» виховав не одне покоління
жилівчан у повазі до природи. Ми
розробляли «екологічні стежини», брали участь у конкурсах,
зустрічах з науковцями. Традиційними стали природоохоронні
акції: «Зелена хвиля», «Посади
дерево», «Не рубай ялинку»,
«Первоцвіт» тощо. Неодноразово мої вихованці виходили у
призери районного та обласного
етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати». А з
консультаціями, наочними посібниками нам завжди допомагає Микола Білоконь, начальник
відділу біоресурсів, заповідної
справи та формування екомережі
державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Чернівецькій області. Більше того, коли гуртківців
виявили в урочищах «Гропи»
і «Турецька могила» рідкісних
представників флори і фауни, за-

незахищеним–подаруноквідбізнесу

Зозулинець пурпурови
несених до Червоної книги, серед
яких був і зозулинець пурпуровий
– рослина з родини орхідних, нам
держуправління підставило плече
й урочища оголосили заповідною
територією місцевого значення.
Тепер ми їх охороняємо.
Сьогодні ми все частіше чуємо
страшні, як безжалісний діагноз,
слова – екологічна катастрофа.
Проте всі разом ми ще можемо відвернути загрозу. Ось цими днями
Володимир Антонюк, Роман Харовський, Павло Комаровський,
Сергій Козак та інші гуртківці
перевірили стан струмка, що протікає територією Жилівки. Виявили в деяких місцях сміття, зібрали
його, почистили яри. Та й наша
нова школа потопає в зелені, квітах. Перед будівлею красується
дендропарк, який посадили учні,
за ним і доглядають. Та й у селі порядкують: садять дерева вздовж
доріг, чистять водні джерела, виготовляють штучні годівниці для
пташок і тварин.

Газетний папір «знешкоджується» протягом 1 року,
ситцева тканина – 3 роки, металева бляшанка – 20 років...
Здається, це ж зовсім просто: не
дозволяти собі забруднювати річку
або ставок, не засмічувати землю,
по якій ходиш. Але це «просто» є
своєрідним тестом на людяність,
правом називатися частиною природи. Ніхто ж не хоче відпочивати у
брудному місці, «освоює» все нові
і нові галявинки, стежки, узлісся. А
на місці недбало покинутих вогнищ
відпочивальників по кілька років не
відновлюється рослинність; залишки
їжі, сміття приваблюють гризунів, які
поширюють інфекційні хвороби. На
розбитому склі, металевих бляшанках можуть поранитися дикі тварини.
До того ж сміття й розкладається дуже
довго. Чи не тому такі непривабливі
придороржні смуги?..

Марія СОБКО, викладач біології
Жилівської школи Новоселицького
району

У Чернівцях розпочалася реалізація проекту «Соціальна відповідальність – складова успішного бізнесу»,
що впроваджується Фундацією імені
князів-благодійників Острозьких у
партнерстві з Чернівецьким міським
центром захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу за
підтримки Консорціуму МБФ «Фонд
розвитку Карпатського Єврорегіону»
Карпатський фонд» та Антикризової
гуманітарної програми Міжнародного
фонду «Відродження» .
– У межах реалізації проекту будуть
безкоштовно розповсюджені 5 тис.
карток системи соціального дисконту
«Єдина картка» серед малозабезпечених, багатодітних сімей та родин із
особливими потребами, наголосила
керівник проекту Наталя БАТРАКОВА.
– Критерії малозабезпеченості визначатимуть за допомогою головного
управління праці й соціального захисту
населення та відділу у справах сімї і
молоді Чернівецької міськради.
Не менше 100 суб’єктів господарської діяльності сформують мережу
соціальних знижок. Середній про-

гнозований відсоток знижки складатиме 3-10%. Завдяки використанню
дисконтної картки малозабезпечені і
соціально незахищені чернівчани отримають можливість економити не менше
1000 гривень упродовж року. Водночас,
завдяки наданим знижкам, суб’єкти
господарської діяльності – учасники
мережі соціальних знижок, отримають
близько 5 тисяч потенційних клієнтів,
за рахунок безоплатного розміщення
інформації про товари і послуги в каталозі знижок (5000 штук), який буде
поширюватися разом з дисконтною
карткою. Це, у свою чергу, дозволить не
лише утримати на достатньому рівні, а й
покращити показники своєї діяльності
суб’єктам підприємницької діяльності,
які долучаться до благодійної програми
«Система соціальних знижок».
Усі суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають стати учасниками
мережі соціальних знижок, можуть
звернутися до Чернівецького міського
Центру захисту приватних підприємців і
підприємств малого бізнесу за адресою:
м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3,
тел.585-314.

Конвертаційнийцентр«відмив»89млн.грн
У Чернівцях податкова міліція припинила діяльність «конвертаційного центру»,
який від листопада 2010 до лютого 2011 року незаконно перевів у готівку понад
89 млн. грн.
Співорганізатори «конвертаційного центру» створили розгалужену мережу
суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Складалися фіктивні
бухгалтерські документи про нібито проведені фінансово-господарські операції,
формувалась податкова та статистична звітність.
Послугами «конвертаційного центру» користувалися 145 юридичних і фізичних
осіб.
Проводиться слідство.
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Жінки, театр, Ольга Кобилянська
16 квітня у драмтеатрі – прем’єра за творами Ольги
Кобилянської «За ситуаціями» і «Меланхолійний вальс».
Свою нову роботу – «Ілюзії вальсу», – заслужена
артистка України, режисер Людмила Скрипка називає
мелодрамою.

– Твори Ольги Кобилянської
не так багато ставлять у театрах,
– каже Людмила Скрипка. – А якщо
ставлять, то знані твори, такі як «У
неділю рано зілля копала», «Вов-

чиха», «Земля». Ми ж намагалися
взяти таку форму подачі вистави,
яка б привернула увагу і молодого
глядача, щоби вони відкрили для
себе іншу Кобилянську. Як на мене,

відчути письменницю і перенести її
на сцену могла лише жінка… Музику
написала композитор з Києва Лілія
Юрчук, відома глядачам за «Калиновою сопілкою», балетмейстера
Нінель Збєрю запрошено зі Львова,
художник-сценограф – Наталя Руденко-Краєвська.
Отож, три жінки, три головні героїні – шукатимуть на чернівецькій сцені
свій шлях до мрії, до сімейного щастя…
Одна мріє стати художницею, інша
– великою піаністкою, а третя хоче
жити нормальним жіночим життям
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– вийти заміж і народити дітей… По дорозі до втілення мрії, у Софії (піаністки)
виникають ситуації, які заважають її
здійсненню, і зрештою – призводять
до трагедії… У інших дівчат мрії здійснюються, та чи щасливі вони?..
Глядача спробують здивувати
майже сотнею оригінальних костюмів, незвичною сценографією і,
звісно ж, зворушливою грою акторів. До постановки залучено чи не
всю акторську трупу театру – виставу репетирують у двох складах.
На сцені гратимуть Оксана Коновей,

Марина Тимку, Яна Тараненко,
Валентина Головко, Христина Зборлюкова, Анна Моргунова, Григорій
Руденко-Краєвський, Віктор Барановський, Андрій Романов, Денис
Поліщук…
Директор драмтеатру Юрій Марчак кошторис нової постановки не
розголошує – комерційна таємниця…
Проте зауважує, що ціна квитків не
змінилася: прем’єрний показ коштуватиме від 20 до 40 гривень.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
Фото автора
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