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«Розборки»увладітривають:

Голова Заставнівської РДА – «відморозок»?
Ринжук – хабарник?
Таємницячернівецького

апокаліпсиса

5 стор.

Чорнобиль:

25 років потому

16 стор.

Великодній кошик -

…а яйця дорожчають…
3 стор.

пустий гаманець

Що потрібніше для кремезної фігури
– мізки чи пігулки?
Минулої неділі у Чернівцях
відбувся Відкритий Кубок Буковини з бодібілдингу
У турнірі взяли участь
12 спортсменів із Києва,
Львова, Тирасполя.
Серед них – призери
Чемпіонатів Європи та
світу. Спортсменам, які
представляли Чернівці,
– Едуарду Малушу,
Мирославу Курилюку та
55-річному Олександру
Боднарчуку, – посісти
призові місця не вдалося,
проте глядачі, які вщент
заповнили Будинок офіцерів, видовищем були
задоволені.

3 стор.
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Довідки не допросишся...

«Князька» з Кельменеччини засудили
Не секрет, що чимало сільських голів в Україні
вважають себе щонайменше сільськими князями,
поставленими керувати на даній території. Так
мабуть вважав і Бернівський сільський голова
Кельменецького району, котрого засудили до

Через заборгованість за житлово-комунальні послуги об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку не видає необхідних
довідок. Саме так вчинило кервіництво ОТСББ «Вітязь» із
чернівчанкою Лідією ХОЛОДОВОЮ.

У листі до редакції Лідія Холодова
написала:
«Я кілька разів зверталася до ОТСББ
«Вітязь», що на вулиці Хотинській, 49Б, з проханням письмово надати розрахунки вартості
послуг та витрат, виписки щодо підвищених
тарифів. Але жодної відповіді на це не отримала, – обурюється пані Лідія. – А нещодавно
мені необхідно було надати до Садгірської
районної ради довідку про склад сім’ї. Тож я
знову звернулася до ОТСББ. Відповідь мене
приголомшила: довідку не видадуть допоки
не «погашу» заборгованість за житлово-комунальні послуги».
Лідія Холодова з цього приводу написала
заяву до прокуратури Садгірського району.
Проте, і там не знайшлося управи на неправомірні дії об’єднання співвласників. Жінка
отримала відписку:
«Згідно наказу ОТСББ «Вітязь» №98-к від
26.07.10 визначено, що довідки, характерис-

тики та ін. видаються лише при відсутності
заборгованості. Згідно ст.19 Закону України
«Про Прокуратуру», якою встановлено предмет нагляду за додержанням і застосуванням
законів, прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається
у господарську діяльність, якщо така діяльність
не суперечить чинному законодавству».
Єдине порушення, зафіксоване прокуратурою, – невчасна відповідь на подану
заяву. За цим винесено постанову про порушення дисциплінарного провадження
відносно головного бухгалтера ОТСББ
«Вітязь».
– Усі питання, які турбують Лідію Холодову,
висвітлені на стендах, що розташовані у приміщенні ОСББ «Вітязь», – зазначив пан Крайнічук, голова правління ОТСББ «Вітязь».
Тож проблема так і залишилася невирішеною. Можливо, остаточно всі крапки над «І»
розставить суд?..

5 років позбавлення волі. Влітку 2008 року цей
пан (чи то «панчик») отримав хабар у розмірі 23
тисячі доларів за сприяння у виділенні земельної
ділянки площею 1,25 га для будівництва на ній
бази відпочинку.

Молоко, риба, індичина... усе буде!
Відновити свою роботу вже цього року
мають шанс «Чернівецький міський молочний завод» та цех з виробництва рибної
продукції на державному підприємстві
«М’ясо Буковини» (Новоселицький район).
Крім того, буде введено в експлуатацію
індичу ферму в Заставнівському районі.
Принаймні, це все передбачено Програмою
зайнятості населення Чернівецької області
на 2011 рік, котру нещодавно затвердив
наш губернатор. Як буде насправді – покаже час!

Хабарі, хабарі, і великі, і малі….
Три тисячі гривень хабара отримав лікар міської санепідемстанції за видачу дозволу на підприємницьку діяльність. Це ще раз підтвердило думку про те, що в Україні хабарі беруть усі та за все.
Щоправда, дехто сотнями тисяч доларів, а дехто бере у гривнях і значно менше! Тож, шановні читачі,
готуйте гроші та купуйте усе та усіх, кого завгодно!

Бур’ян – теж урожай?!

ЖителіселаТернавкаГерцаївськогорайону,яке2008рокупостраждаловідінтенсивних
грозових дощів та повені, вимагають від влади справедливості та допомоги

– 60 соток землі затопило – все пропало: ні
картоплі, ні овочів, – розповідає Сільвія ПОМИРЛЯНУ про події 2008 року. – Вода дійшла до самої
хати. Два тижні на город зайти було неможливо
– земля була така мокра! Адже ще за місяць до
повені йшли сильні дощі.
Проте коли жінка звернулася до сільського
голови по допомогу, той заявив: «Бур’ян – це
теж урожай!»
В самій хаті Сільвії води не було, але через
те, що вона тижнями стояла навколо будинку,
волога зайшла всередину: поздувало, покрутило
дощану підлогу, почала осипатися внутрішня
глиняна штукатурка. А жінка мешкає з двома
маленькими дітьми та старенькою бабусею.
Коштів заледве вистачає на харчування, не
кажучи вже про те, щоби знайти десь гроші на
лікування маленької донечки, яка потерпає від
вітіліго (хвороба шкіри).
– Після повені до нас заходив представник із
МНС, – каже Сільвія, – радив терміново копати
довкола хати ями на глибину фундаменту, робити дренаж, щоби відвести вологу, в хаті потрібно
міняти підлогу, оббивати стіни і заново їх штукатурити. Проте архітекторка, яка глянула на хату
здаля, сказала: «Тут хата стоїть на місці – нічого
«нє положєно». Які ще маєш претензії?»

Зрештою, на затоплення городу склали акт,
обіцяли допомогти з ремонтом будинку, проте…
за два роки вона отримала лише 300 гривень!
Та й то – від Головного управління праці та соціального захисту. Від місцевої влади – допомоги
жодної.
– Через стрес після повені у донечки Оленки
побіліли руки, а потім хвороба (вітіліго) розійшлася усім тілом. На один тиждень лікування
дитині виписали ліків на тисячу гривень. А
кажуть, що лікуватися треба протягом 2-3 років.
Звідкіля взяти такі гроші? Ходила до сільської
ради, просила матеріальної допомоги… Та
місцевий землемір, Костянтин Павалакі, узяв
мене за спину і викинув на двір, щоби більше
не приходила. Кричав, що має документ, який
засвідчує, що він контужений, тому може робити
все, що хоче, і нічого йому не буде.
У сільській раді пані Сільвію не люблять, адже
вона прямо звинувачує місцевого сільського
голову Івана Васильовича Пантю в корупції. Бо
дуже мало кому в селі пощастило отримати після
повені 5 тисяч гривень допомоги, більшість селян
залишилися без жодної копійки. Зате родичі та
знайомі голови, за словами пані Помирляну,
отримували по 30 і навіть 100 тисяч гривень
компенсації за збитки. Причому компенсувалися
збитки за житло, яке було зруйноване… ще до
самої повені!
Наприклад, жінка стверджує, що сільський
голова «посприяв» виділенню 100 тисяч гривень
на відновлення 200-річного будинку, дах якого
частково згорів за півроку до повені від замкнення електрики. Коли ж через кілька місяців після
повені в село приїхали з перевіркою використання повеневих коштів, власники вночі розбили
стіну будівлі – мовляв, «завалилася від стихії».
Зате коли пізніше згоріла хата, де мешкали двоє
людей, які з ліжка не можуть встати – то їм дали
500 гривень допомоги. Де справедливість? – риторично запитує пані Сільвія.
Вона скаржиться, що сільський голова Іван
Пантя навіть намагався її побити, хапав за барки,
коли зустрів у районній адміністрації, а також
неодноразово погрожував розправою.
Сільвія разом з іншими односельчанами вже
роками пишуть листи та звернення до районної
адміністрації, там людям обіцяють допомогти,
розібратися в ситуації, проте нічого насправді не

Діти змушені тулитися у відсирілій хаті
роблять. Від безвиході вона звернулася по допомогу до відомих журналістів краю, зокрема, до
буковинського радіоведучого Жана Макаренка,
до громадських організацій. Жінка каже, що знає

людей, яких в райдержадміністрації вносили до
списків і замість них отримували гроші. Гадаю, в
цьому варто було б розібратися прокуратурі?

Сільський голова Іван Пантя, коментуючи
звинувачення пані Сільвії, зауважив, що в
село приїжджали не з однією перевіркою
щодо використання бюджетних коштів для
постраждалих – з райдержадміністрації, з
контрольно-ревізійного управління, СБУ та
прокуратури… Проте жодних порушень вони
не виявили.
– Ні одного мого родича в компенсаційному списку немає. Адже щодо виділення
грошової допомоги існують чіткі вимоги, і
сільська рада з цим нічого не вдіє, – каже
Іван Васильович. – Мені прикро, що багато
людей, яких справді затопило, проте стихією
при цьому не пошкодило хату – не отримали
якогось відшкодування. У нашому селі три
постраждалі сім’ї отримали максимальну допомогу – по 100 тис. гривень. В одній з них під
час повені загинула жінка в будинку… Під час
повені і після неї ми усією громадою допомагали постраждалим – зокрема на подвір’я Сільвії
Помирляну завезли машину гравію. І досі
сподіваємося на резервний фонд, що людям

виділять хоча би по 5 тисяч гривень…
У Сільвії Помирляну непроста ситуація…
Силами лише сільської ради допомогти їй непросто – зараз ми до свят приводимо до ладу
навколишні території, а навіть на банальне
прибирання немає коштів, люди допомагають
хто чим може.
За словами сільського голови, коли
доньку Сільвії обстежували в лікарні, від
управління соціального захисту їй виділили кількасот гривень допомоги. Цих
грошей, звісно, мало… Проте до самої жінки
теж виникають певні запитання: сама хата
побудована в дуже незручному «сирому»
місці, чому одразу було не спланувати якесь
відведення від неї вологи? Вдома в неї постійний безлад, працювати не хоче, люди
вирощують в себе якусь картоплю, зелень, її
ж город – пустує, за дітьми вона не стежить,
замість того, щоби відправити їх до школи
– вона водить їх із собою кабінетами держслужбовців. У сільській раді навіть хочуть
позбавити її батьківських прав…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Що потрібніше для кремезної фігури – мізки чи пігулки?
(Початок на 1 стор.)
А кубок здобув харизматичний
киянин Євген Ключ, який працює
тренером у тренажерному залі і «ліпить себе» вже 18 років, «прагнучи
естетичного максимуму у фізичному
розвитку».
– Перші мої заняття (ще не бодібілдингом, а просто щодо свого
фізичного розвитку) розпочалися,
коли мені було 15 років. Тоді я навчався в художній школі і був не
досить розвиненим фізично, – каже
Євген. – Малювати зараз не вистачає часу, проте дуже хочеться…
Дякувати Богу, вистачає натхнення
працювати над собою та над своїми
вихованцями в тренажерному залі.
За словами Євгена, своїм зовнішнім виглядом він намагається
створювати образ, відмінний від
стереотипного у нашому суспільстві:
мовляв, спортсмени зазвичай – не
надто інтелектуально розвинуті, як
правило з бритою головою, з поганим
мовленням.
– Хочеться, щоби люди сприймали спортсменів як приємних та
комунікабельних людей. Адже до

нас часто ставляться агресивно:
наївся якихось таблеток, це ж треба
було таке з собою зробити… Часто
доводиться чути, як люди не надто
високого рівня культури, відкриваючи пиво і закусуючи його чіпсами,
розповідають, які ми погані і помремо
завтра від втрати печінки…
Євген не вживає алкоголь, не
палить цигарок та не їсть дріжджового хліба. Займається 10 годин на
день. Зазвичай готує собі свіжу рибу,
варить крупи – каші всіх видів (натуральні, але не пластівці), вживає
молочні продукти, овочі та фрукти.
– Мій ранковий сніданок – порція
обезжиреного сиру, каші з сухофруктами, банан, можливо з кефіром,
горіхи, – каже Євген. – А щодо розмов
про якісь пігулки та добавки… Річ в тім,
що абсолютна кількість тих, хто займається у тренажерних залах, дуже не
інтелектуально підходять до процесу,
вони технічно не витримують вправи,
не надто детально підходять до розробки методики, не дотримуються
режиму харчування і взагалі режиму
– тож, відповідно, не можуть досягнути
відповідних результатів. Лише чітка

дисципліна та методологічний підхід,
чіткий науковий розрахунок дають результат. Як тільки один з цих аспектів
зникає – результат стає недосяжним.
Потрібна серйозна сила волі, відповідна мотивація. Скажу по собі – без
змагань дуже важко себе відповідно
мотивувати…
– Такі змагання у нашому місті
проходять не так вже й часто, – каже
Вадим Комарницький президент обласної федерації з бодібілдингу. – Торік восени пройшов
черговий чемпіонат України з бодібілдингу і фітнесу за версією НАББА,
були ще змагання аж далекого 2000
року… Загалом спортсмени щороку
готуються до двох сезонів: весняного
(приблизно в квітні-травні) та осіннього (жовтень-листопад). Кубок
Буковини є першим змаганням, яке
відкриває цього року в країні весняний сезон. Тому сюди приїхали не всі
найсильніші атлети країни, адже не
кожен ще встиг набрати відповідної
форми. Проте 12 спортсменів, які
взяли участь у буковинському кубку
(принаймні перша п’ятірка) – хороші
атлети.

А вже за місяць – кубок країни,
міжнародний турнір в Донецьку
серії гран-прі, – пояснює пан Вадим. – Проте найбільш серйозним
та престижним вважається турнір
«Містер Україна», який проводиться
восени. Тут солідний призовий фонд,

«Розборки» у владі тривають:

Ринжук – хабарник?
Голова Заставнівської РДА – «відморозок»?

…а яйця дорожчають…
Цього тижня Чернівецька область
«прославилася» на всю країну двома резонансними подіями. Почнемо із затримання
«на гарячому» колишнього генерального
директора міського комунального підприємства «Калинівський ринок» Івана
РИНЖУКА. Проти нього та його заступника
порушено кримінальну справу за спробу
отримання хабара у розмірі 250-ти тисяч
доларів США. Гроші, нібито, були оплатою
за оренду торгового павільйону на «Калинці» на 30 років. Якщо провину пана
Ринжука доведуть, то йому «світить» від 8
до 12 років позбавлення волі.
Загалом, ця історія викликає кілька
питань. По-перше, невже колишній директор «Калинівського ринку» настільки
знахабнів, що брав хабар навіть будучи,
так би мовити, під прицілом після останніх
подій у міській раді? По-друге, не надто
віриться, що підприємець вже після під-

писання Ринжуком документів та його
відсторонення з посади вирішив все ж
таки віддати тому борг – чверть мільйона
«баксів». Яка кришталева чесність… Однак, подібні питання компетентне задавати
лише слідство.
Інша шокуючи новина з Буковини
стосувалася Голови Заставнівської районної державної адміністрації – Михайла
Бойчука. Цей пан у присутності ще кількох
чоловіків (у тому числі й своїх родичів)
звіряче побив 4-ох рибалок на одному із
ставів Заставни. Рибалки переконують, що
їх невгамовно били битами та прикладами
рушниць. Зовнішній вигляд рибалок після
незапланованого прийому високопасодовцем дозволяє вірити у їхні розповіді.
Щоправда, сам Бойчук заперечує свою
причетність до цього інциденту й запевняє,
що він інвалід, а не злий рембо (у підозрюваного відтята одна нога).

Цифра тижня
2831 тис. гривень – саме стільки за попередніми

даними моніторингу чернівецького Управління праці та
соціального захисту населення станом на 15 квітня склала заборгованість з виплати заробітної плати, причому
майже 2 мільйони заборгували своїм працівникам саме
економічно активні підприємства.
– Наша область має знати своїх «героїв»… – заявив
нещодавно журналістам на прес-конференції Петро
Коваль прокурор Чернівецької області. Найбільші
боржники області: ВАТ «ШБУ №60», ДП ДГ «Центральне», ДП «Чернівцілешмаш», ЗАТ «Агрошляхбуд», КП
«Чернівцішляхбуд» тощо. За його словами, як тільки
прокуратура відкриває кримінальні справи на злісних
боржників – ті одразу ж «знаходять» кошти для виплати
заробітної плати своїм працівникам. Адже, за інформацією прокуратури, деякі керівники підприємств умисно,
безпідставно не виплачують людям гроші, використовуючи кошти на інші цілі.

Існують версії, згідно з якими, усі ці
події – частина політичної війни. Так би
мовити відповідь «Батьківщини» «Партії
Регіонів». Так це, чи ні, наразі стверджувати ніхто не буде. Однак, той факт, що
«Батьківщина» бере активну участь у
«розкрутці» даного інциденту сумнівів не
викликає.
Кожен робить висновки самостійно.
Однак, якщо Михайло Бойчук, проти котрого вже порушено кримінальну справу,
виявиться винним, то ніяк інакше як,
заставнівським «відморозком» його не
назвеш.
…А тим часом прості буковинці, обурені останніми подіями, смиренно готуються до Великодня і чи не найбільше
у цій всій ситуації їх (тобто нас з Вами)
турбує…подорожчання курячих яєць
перед святом…

Олексій КАФАНОВ, «Версії»

…таки сидітиме
Колишній Голова Заставнівської РДА Михайло
Бойчук – організатор побиття рибалок на ставку.
Про це вчора на брифінгу
заявив прокурор Чернівецької області Петро
Коваль. Крім того, прокурор наголосив, що дана
історія немає жодного політичного забарвлення,
а виключно кримінальну
складову.
Бойчук отримає біля
10 років позбавлення волі. Урахується й той факт, що злочинці вивезли
потерпілих у ресторан «Хрещатик» та намагалися підкупити, вмовити забрати свідчення.
Цікаво, як сидітиме Бойчук? Як решта ув’язнених у VIP-камерах з телевізором, комп’ютером, баром та дівчатами?

тому, відповідно, збираються кращі
атлети.
Сподіваюся, через рік у Чернівцях
ми повторимо цей кубок. Гадаю, перший млинець не вийшов глевким…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
Фото автора

Віталій
Михайлішин –
проти забудови в
історичнійчастині
міста

Виконувач обов’язків Чернівецького міського голови, секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин виступає проти забудови в історичній частині
міста. Про це він повідомив на засіданні Чернівецького
прес-клубу.
– Я проти зведення будь-яких споруд на Центральній
площі за пам’ятником Шевченку, – заявив виконувач
обов’язків Чернівецького міського голови, секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин на засіданні
Чернівецького прес-клубу.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи вплине
міська рада на депутата Анатолія Чесанова із його розважальним закладом «Сорбонною», де упродовж останніх
двох років незаконно будували двоповерховий літній
майданчик, в.о мера відповів, що не знав, що у Чесанова
немає дозволу на будівництво – і пообіцяв розібратися.
– Хоча сама споруда досить гарна, – зауважив Віталій
Михайлішин.
Нагадаємо, через невідповідність «Сорбонни» архітектурному ансамблю вулиці Університетської архітектурна
пам’ятка Резиденція буковинських митрополитів може не
потрапити до списку спадщини ЮНЕСКО. Відділ охорони
культурної спадщини Чернівецької міської ради неодноразово наголошував, що на будівництво літнього майданчика
комплексу немає погодженої дозвільної документації, з
цього приводу роками тривають судові процеси.
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Таємниця Чернівецького
апокаліпсисатаметалевогогачка
Більше місяця ошелешені чернівчани читали не тільки новини, але й
космічні бігборди і сітілайти з приголомшливим запитанням «Невже
це кінець?» і цифрою 2012. Вражала
і кількість цих реклам. Такий шалений креатив спантеличив, думаю,
багатьох.
Хто ж влаштував чернівчанам
такий рекламний триллер? Хто таємничий автор? І що ж мали означати
ці гігантські плакати? Трохи нижче
фатального запитання дрібнішими
літерами можна було прочитати,
що дізнатися про «невже це кінець»
можна у приміщенні лялькового театру в такі-то години. Якщо все так
просто, чому б не сходити?
Повз колишнє дитяче кафе, яке,
здається, нині займає офіс партії
«Батьківщина» (які символічні іноді
бувають збіги), пройшовши реєстрацію в усміхнених дівчат в чорно-білому, які мені пропонували повідомити
про адресні дані і телефон, нарешті
потрапив в зал лялькового театру
на лекцію, де обіцяли дати відповідь
на апокаліптичне запитання. Серед
публіки було багато людей похилого
віку. Реклама, безумовно, їх зачепила. І зрозуміло чому. Було досить
багато темношкірих студентів, а на
сцені солодко і натхненно співав
симпатичний квартет.
Після цього вийшла красива
дівчина Оксана, яка прочитала невеличку лекцію про здоровий спосіб
життя. Це мене, направду, розсмішило. Тому що поєднання лекцій
про апокаліпсис із лекціями про здоровий спосіб життя – це свого роду
досягнення алогічного мислення. І
хоча б заради того, щоб побачити
такий жарт життя, варто було завітати у цей зал. І нарешті з’явилася
людина, яка й обіцяла розповісти про
«невже це кінець». Гість Буковини,

Чернівчанка здобула
перемогу на конкурсі
«Учитель року»

Уес Пеппер, впевнений, бадьорий,
красно-англомовний, лисий чоловік
ходив по сцені, але крім, власне, його
слів мене страшенно зацікавило,
чому з-під його піджака стирчить
здоровенний металевий гачок.
Ідеї пана Пеппера були дещо
незвичні, і я все вагався, до якої релігійної течії він належить. Аж доки
він не проронив фразу про 1844 рік.
Тут я зрозумів, що таємнича релігійна група, яку хотів дослідити, є
всього лише адвентистами сьомого
дня. Ця релігійна течія давно відома на Буковині. Справа в тому,
що саме 1844 рік був датою, яку
фундатор адвентизму, проповідник
Міллер вважав датою другого пришестя. Тепер пан Пеппер пояснює,
що саме у цьому році почався Суд,
який відбувається і зараз. Зрозуміло, суд потребує часу. А пришестя
незабаром. Точної дати не назвали.
Буклетик, який мені подарували на
лекції, як і реклама, загальмував
на цифрі 2012. Яка має, до речі, зовсім не адвентистське походження.
Цифра ця стала загально відомою
завдяки календарю майя, де вказано, що у 2012-му закінчується
чергова ера. Однак фахівці, дослідники культури майя вже тисячі
разів пояснювали, що майя зовсім
не думали про апокаліпсис, а про
вічне оновлення часів. За однією
ерою мала слідувати наступна.
Щодо байки про метеорит, який
має зіткнутися із Землею, то про
нього чомусь говорять виключно
розважальні телеканали. Якщо ви
подиветися астрономічні сайти, то
дізнаєтеся, що метеорит пролетить
від Землі на неймовірній відстані.
Принаймні набагато дальшій, аніж
Місяць. І розрахунки ці проводяться
з достатньою точністю.
Звісно, кожна людина має пра-

во на свій погляд. Але хотілося б
зауважити, що так званих есхатологічних течій (тих, хто очікував
апокаліпсису) в історії людства
було так багато, що це свого роду
перетворилося на чемпіонат банальностей. Апокаліпсис чомусь
безпрограшна тема, особливо популярна після досягнення певного
віку. І не тільки серед християн,
але у мусульман та інших. Чекають
тисячі років. До них долучаються
творчі люди. Ось прочитав в одному з досліджень про комерційну
користь Апокаліпсису:
«Безліч книг якогось Хела Лінді,
чия праця «Вічна пам’ять великій
планеті Земля» в 1970-ті роки розійшлася мільйонними накладами:
Лінді знайомив і віруючих, і невіруючих з повною хронологією есхатологічних пророцтв. Потім він
випустив ще кілька книг, у тому числі
«Сатана живий і незабаром буде
на планеті Земля» і «Планета Земля. Остання глава», де робив дуже
сміливі пророцтва, точно вказуючи
дати, коли вони збудуться. Коли ж
нічого з передвіщеного не відбулося,
талановитий автор продовжив випускати книги, де вже приводилися
поважні причини, чому ті або інші
катаклізми відкладаються на кілька
років. Так вчиняли й інші письменники – вони продавали тони книг і
заробляли тони грошей, де передбачали події, які так і не відбулися.
Потім вони писали нові бестселери,
де пояснювали, чому Армагедон відкладається».
Тож слухав лекцію, вдивлявся
в обличчя і думав, чому людей так
приваблює ця тема? Ну, перше – вік.
У одного старого чернівецького
краєзнавця прочитав нещодавно,
що майбутні покоління не побачать
навіть таких розкішних ворон, які

«Батьківщина» заквітчує
до Великодня наш край

Переможницею Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2011» у номінації «Історія» стала
Олена МАЙДАНИК, учитель історії
Чернівецького ліцею №1.
Третій тур конкурсу у номінації «Історія» проходив упродовж
6-15 квітня у Чернівцях. У ньому
взяли участь 27 вчителів з усієї
України.

Вл. інф.

Українців поменшало
на 180 тисяч
Населення України на 1 березня
2011 року склало 45 млн 745,213 тис.
осіб проти 45 млн 923,233 тис. осіб на
1 березня 2010 року. Про це свідчать
дані, оприлюднені Державною службою статистики.
Таким чином, кількість населення
за рік зменшилось на 0,4%, або на
178,020 осіб.

В.о. голови обласної організації партії ВО «Батьківщина»
Іван Мунтян та його однопартійці після приємної роботи
Минулої суботи партійці міської, обласної та Садгірської районної організацій Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина» посадили алею дубків у центрі Садгори
на вул. Надрічній. 50 деревець відтепер зміцнюватимуть грунт біля
берегів річки, що тут біжить, а діти
й онуки сьогоднішніх активістів
згадуватимуть добрі справи предків у тіні зелених велетів, якими
за десятиліття стануть ці деревця.

Як повідомив в.о. голови Садгірської районної парторганізації ВО
«Батьківщина» Василь Храпко, на
акцію вийшли понад два десятки
партійців та керівництво районної ради і дружно попрацювали
на користь громади. Адже життя
городян поліпшується не лише
важливими рішеннями в депутатських та партійних кабінетах,
а й іноді простою працею на благо
земляків.

літали ще донедавна. Адже він бачив, як їхні тушки лежали від парку
до «Гравітону». Зрозумів, що людині
часто здається – з нею закінчується
все, навіть ворони. Але головна причина, раптом спало мені на думку,
– багатьом людям нудно жити. Хоча
вони навіть про це не здогадуються
іноді. А якщо така людина раптом дізнається, що незабаром Армагедон,
то кожна дія сповнюється сенсом і
гостротою. Просте розпивання чаю
перед Армагедоном – це вже не просто пиття чаю. Це епохальний процес, сповнений змісту і драматизму.
Похід в магазин перед Армагедоном
стає настільки змістовним, що його
велич важко осягнути. Навіть колупання в носі перед Армагедоном
по-своєму значуще. Жити в такій
напрузі – справа обраних.
Коротше, покритикував людей.
А вони ж тільки плакати повісили.
Сподіваюся, не образяться.

У ході лекції, я, тим не менш,
зрозумів, що Пеппер правий: час
Суду справді настав, і це суд над
керівництвом лялькового театру, яке
дочекалося, що величезна кількість
людей побачила зал в найжалюгіднішому стані. У ньому не тільки
осипається штукатурка, але й на
відстані витягнутої руки по закутках
густо рясніє павутиння.
P.S. Мені здається, мої міркування щодо причин популярності
Апокаліпсису – досить влучні. І десь
близький до розгадки. Але що мав
би означати металевий гачок, що
стирчав з-під піджака проповідника
Пеппера? Незрозуміло. Це питання
хвилює досі. Кого і що він ловить в
цьому хиткому, мінливому світі? За
що він хоче зачепитися? Чи вдасться
це йому?

Сергій ВОРОНЦОВ,
спеціально для «Версій»

Державна виконавча служба інформує

В Україні боржники
стали невиїзними
Новою редакцією Закону України «Про виконавче провадження»
вирішено питання про тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі
України. Так передбачено, що за
поданням державного виконавця,
погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби
суд без виклику чи повідомлення
сторін та інших зацікавлених осіб
за участю державного виконавця
вирішує питання про тимчасове
обмеження боржника – фізичної
особи або керівника боржника
– юридичної особи у праві виїзду
за межі України.
Після судового розгляду справи суд приймає рішення про тимчасове обмеження осіб (боржників)
у праві виїзду за межі України,
виконання таких судових рішень
покладається на органи державної
виконавчої служби України у вста-

новленому законом порядку.
Так, державний виконавець не
пізніше наступного дня після надходження ухвали суду про тимчасове обмеження особи (боржника)
у праві виїзду за межі України до
виконання нею своїх зобов’язань
направляє засвідчену судом копію
цієї ухвали для виконання до Адміністрації Державної прикордонної
служби України, яка не пізніше
наступного дня після надходження
зазначеної ухвали суду приймає її
до виконання, про що повідомляє
листом відповідний орган державної виконавчої служби.

Олександр ВЕНЕРСЬКИЙ,
головний виконавець
Садгірського відділу
державної виконавчої служби
Чернівецького міського
управління юстиції
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Версії

Фукусіма очима українців

Компанією «Research & Branding
Group» було проведене дослідження громадської думки населення
України щодо подій у Японії та аварії
на АЕС «Фукусіма-1».
Значна більшість жителів України цікавиться подіями в Японії (землетрус, цунамі, аварія на АЕС). Також більшість респондентів (87%)
оцінюють дії японців в ситуації

з аварією на АЕС «Фукусіма-1»,
загалом організованими, не організованими дії японців вважає 6%
від загального числа опитаних, не
змогли відповісти 7% респондентів.
57% опитаних очікують, що аварія
на АЕС в Японії може призвести до
нової економічної кризи.
Українці схильні применшувати масштаби аварії в Японії, у

порівнянні з аварією на ЧАЕС. Кожен третій опитаний респондент
(32%) вважає, що масштаби аварії
в Японії були менші ніж на ЧАЕС, а
27% ототожнюють масштаби двох
атомних аварій. Чверть українців
(26%) вважають масштаби аварії
більшими ніж на ЧАЕС, не змогли
відповісти на це питання 15% від
усіх опитаних.

Цікавість українців до подій в Японії і аварії на АЕС «Фукусіма-1» (%)

25 років від дня трагедії
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За мародерство у
Чорнобилі – смерть…
Якось один чолов’яга під час ліквідації катастрофи
на ЧАЕС вкрав наручний годинник, опромінений
радіацією. На ніч поклав дорогий «трофей» під
подушку, а зранку ліквідатора знайшли…мертвим.
Такою сумною історією поділився з нами
ліквідатор наслідків аварії у Чорнобилі уродженець
Заставнівського району, Іван ДОВГАН.

Так
Ні
Вперше чують
Важко відповісти

Оцінка дій японців з ліквідації наслідків стихійного лиха та аварії на «Фукусіма-1» (%)
Організовані
Неорганізовані
Важко відповісти

Чи може аварія на японській АЕС призвести до чергової глобальної економічної кризи (%)
Так

Іван Довган – у центрі

Ні
Важко відповісти

Масштаби аварії на АЕС «Фукусіма-1» у порівнянні з аварією на Чорнобильській АЕС 1986 року
Менша, ніж на ЧАЕС
Аналогічна аварії на ЧАЕС
Більша, ніж на ЧАЕС
Важко відповісти

Оцінка безпеки українських АЕС (%)
Абсолютно безпечні
Відносно безпечні
Досить небезпечні
Дуже небезпечні
Важко відповісти

Кожні 17 років катастрофа?
Нині на планеті працюють
більше чотирьох сотень промислових ядерних енергетичних реакторів. Десятки
інших вже будуються або
проектуються.
Уже сьогодні кожний другий кіловат в нашій країні – «ядерний».
У березні 2007 року Україна прийняла Енергетичну стратегію до 2030
року, відповідно до якої заплановано
побудувати 22 нові ядерні енергоблоки. Як з’ясувалося, для реалізації
енергетичної програми необхідні 40
мільярдів гривень на рік!
Це погано, скажуть «зелені».
Мабуть. Але 2008-го дефіцит електроенергії в Україні за офіційними
даними складав 3,5 млрд. кВт/год.
За останні роки ця цифра збільшується.
За 52 роки (вік світової атомної
енергетики) на реакторах у всьому
світі відбулося три не передбачені
аварії – в Англії (Windscale-I) у 1957
році, на TMI в США у 1979 і на ЧАЕС
1986-го. Фактична вірогідність такої
непередбачуваної події рівна 3:52

або 1:17. Тобто, у нашому столітті в
середньому через кожні 17 років на
будь-якому з реакторів світу може
трапитися катастрофа...
На думку видатних науковцівядерщиків (Л.Феоктістов, який займався зниженням ризиків, пов’язаних із ядерною енергетикою, та
Л.Максимов – у минулому директор Інституту фізико-технічних
проблем металургії і спеціального
машинобудування (ядерні станції
та зброя), ситуація складається наступним чином: «Сьогодні всі діючі
корпусні атомні реактори мають
внутрішній тиск від 157 до 200 атмосфер. І варто тільки пошкодити те
місце в кришці реактора, через яке
стрижні управління під’єднуються
до систем сервоприводів – гранатою, літаком – стрижні-поглиначі
миттєво, як пробки, вилетять угору.
І реактор стане атомною бомбою».
Діяльність людини вважається виправданою, коли
користь від цієї діяльності набагато більша від шкоди, яку
ця діяльність наносить.

Чи є шкода від ножа? Якщо знати, як з ним поводитися – то немає.
А чи є шкода від атомної енергетики? Звісно є. Але, чи маємо
ми альтернативу сьогодні? Хтось
із «зелених» порахував, скільки
вітряків, сонячних колекторів та
теплових насосів, якої потужності
і за які гроші потрібно встановити
в Україні, щоби задовольнити наші
потреби в енергетиці?
Україна виробляє близько 3000
млрд. кВт/год. електроенергії на
рік. Атомні електростанції виробляють близько 50% електроенергії
від загального її виробництва в
Україні.
За часи Чорнобильської аварії
навіть люди з фізико-технічною
освітою тікали з Чернівців у село
за 10-25 кілометрів від міста не
розуміючи, що від такої втечі більше
шкоди ніж користі.
Дійсно, ми боїмося ядерних
реакторів. Адже нам ніхто не може
впевнено та відповідально сказати,
наскільки вони небезпечні. Адже ми
не розуміємося на атомній фізиці та

На той час Іван Довган перебував на посаді начальника обласної
інспекції у справах неповнолітніх в
Управлінні карного розшуку УМВС
України в Чернівецькій області. У
жовтні 1986 року міліціонера відрядили до Києва, де на міністерській
нараді заступник міністра внутрішніх
справ СРСР оголосив наказ про відрядження присутніх на ліквідацію
наслідків катастрофи на ЧАЕС. Наш
земляк був відкомандирований у
село Дитятки Київської області, що
розташоване за 50 кілометрів від
Чорнобиля. Йому в підпорядкування
надали 27 співробітників із різних
областей України. Саме з ними пан
Іван боровся проти мародерства,
розкрадання та з незаконним обігом
наркотиків.

Загалом, за словами Івана Довгана зберегти здоров’я під час ліквідації
наслідків катастрофи можна було, дотримуючись простих правил особистої
безпеки. Зокрема, пересуватися небезпечною зоною тільки в масках, не
вживати їжу в невстановлених місцях
(тільки в їдальні), щоденно обробляти
спеціальним розчином транспортні
засоби, змінювати та обробляти одяг.
Іван Довган працював у Чорнобилі впродовж 34 днів. Після повернення
додому, наш герой продовжив роботу
в органах внутрішніх справ, був призначений на посаду начальника УБОЗ
УМВС в Чернівецькій області, а з 1997
року вийшов на пенсію.

ядерній енергетиці. Адже ядерна
енергетика недостатньо досліджена людством. Мені можуть заперечити – Америка все добре вивчила!
Це ж Америка!
Досвід японців довів, що не
все вивчено. Захист реакторів не
розрахований на тектонічні явища. Будувати реактори на березі
океану, у якому відбуваються землетруси та цунамі! Як узагалі таке
було можливо? Нам відповідають
– ми не очікували таких подій та
землетрусів. А чому не врахували
таких можливостей? Відповідь,
як завжди, одна – гроші і терміни.
Нема коли, нема за що… Потрібно
зараз і уже…
Нехай ми врахуємо у подальшому землетруси великої «бальності». А чому ніхто з можновладців не хоче враховувати такий, до
прикладу, екзотичний фактор, як
аномальні зони? Кожен київський
чи новни к з апрошує фахівця з
біолокації чи лозоходця для перевірки своєї земельної ділянки
перед будівництвом. І ті ж самі
можновладці не хочуть уводити у
будівельні норми нормативи, які
враховують вплив аномальних
зон. Ці норми були розроблені в

Україні ще на початку 90-х років.
Але Академія наук вважає дослідження аномальних зон, як і всю
«паронормальщину» дурнею та
«лженаукою».

Анна ЛЮБКІВСЬКА, інспектор
Сектору зв’язків
з громадськістю УМВС

Чорнобильська станція
збудована на аномальній
зоні…
Ми не хочемо вчитися. Студенти гуманітарного фаху, якого
в Україні близько 75% від усіх спеціальностей, не бажають вивчати
непрофільні предмети, до яких
відносять фізику, математику,
хімію, біологію… Нас не можливо
змусити платити гроші науковцям
за дослідження, яких ми не розуміємо через неосвіченість. Ми
хочемо, щоби в наших оселях було
світло, але не хочемо ядерного
реактора. Якщо ж їх відключити,
кожна друга родина опиниться
без електрики. Вам добре, коли
відключають світло? Будемо заощаджувати свічки? Чи спробуємо
розібратися у питанні?
Як відомо, істина завжди десь
поруч, зазвичай посередині…

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
кандидат технічних наук

понеділок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10,07.10,08.15 Погода.
06.15 Д/ф ”Форпост”.
07.15 ”Мамо, вiчна i кохана”.
08.20 Ера пам`ятi.
08.25 М/ф.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,17.40 Друга смуга.
09.45,13.10 Погода.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.00,16.10 ”Магiя цирку”, ч. 1.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.15 Ян Табачник. Шоу-грандiв
”Честь маю запросити...”
17.45 Вiкно до Америки.
18.05 ”Магiя цирку”, ч. 2.
19.35 Наша пiсня.
20.15 Д/ф ”Великдень”, 1 с.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 В гостях у Д. Гордона.
22.15 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Д/ф ”Великдень”, 2 с.
ТРК ”Ера”.
23.30 Ера пам`ятi.
23.35 Вертикаль влади.
00.05 Погода.
00.10 Д/ф ”Здобуття Якобштадтського образу”.
00.45 Кориснi поради.
УТ-1.
01.00 Панахида пiд проводом святiйшого Патрiарха Кирила.
03.00 ”Магiя цирку”, ч. 2.
04.30 Х/ф ”Людина у футлярi”.
«1+1»
06.25 Х/ф ”Постання свiту”.
09.40 ”Смакуємо”.
10.10 М/ф ”Астробой”.
11.45 ”Велике перевтiлення”.
12.25 ”Шiсть кадрiв”.
12.50 Комедiя ”Хлопчик-дiвчинка”.
14.30 Комедiя ”Джек-стрибунець”.
16.25 Комедiя ”Дiлова жiнка”.
18.30 ”Суперняня”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.05 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.30 ”Велика рiзниця по-українському”.
23.55 Бойовик ”Iмперiя”. (2).
04.10 Драма ”День, коли вмер
Христос”. (2).
Iнтер
04.35 Х/ф ”Її серце”.
06.05 Х/ф ”Мiський романс”.
07.45 Х/ф ”З коханими не роз-

25 квітня

лучайтеся”.
09.10 Х/ф ”Своя чужа сестра”.
11.00 Концерт Надiї Кадишевої.
14.00 Х/ф ”Залiзничний романс”.
16.00 ”Чекай на мене”.
17.50 Концерт Олени Ваєнги.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Я тебе нiколи не забуду”.
22.35 Т/с ”Свiтлофор”.
23.35 ”2 кiнських сили”.
00.00 Д/ф ”Родове прокляття Надiї Кадишевої”.
00.55 ”Подробицi” - ”Час”.
01.25 Х/ф ”Бiглий вогонь”. (2).
03.05 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
03.50 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.00 Погода.
05.05 Х/ф ”Контакт”.
07.35 Факти тижня.
08.20 Х/ф ”Оперативна розробка”.
10.20 Х/ф ”Оперативна розробка
2: Комбiнат”.
12.25 Х/ф ”Бетмен. Початок”.
15.15 Х/ф ”Бетмен. Темний лицар”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,01.50 Спорт.
19.15,00.55 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с ”Помста”.
22.30 Х/ф ”Чорний дощ”. (2).
01.55 Х/ф ”Перстень нiбелунгiв”.
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
”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”.

Афіша

03.30 ”Автопiлот новини”.
03.40 ”Велика полiтика”.
ТВА
7.00, 8.15, 9.55, 17.25, 21.05, 23.55
Погода
7.15 Ранок надії
7.45, 9.20, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
8.30, 22.30, 2.30 Т/С «Служба
порятунку 112»
9.00, 16.50 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.50, 12.00, 21.10, 00.00 Познайомимось?
12.05 Нова гостьова
12.10, 15.00, 19.30, 21.15, 00.05
Панно Кохання
14.30 Фейс контроль
16.30 Т/С «Лікарня»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 23.00, 23.30, 3.00 Т/С
«Лікарня»
ТРК «Україна»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Бенефiс Г. Хазанова.
08.20 Х/ф ”Помста пухнастих”.
10.10,02.10 Х/ф ”Бiс”.
12.10 Т/с ”Катiно щастя”.
16.00 Х/ф ”Фокусник”.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
20.15 Х/ф ”Фокусник 2”.
22.15 Х/ф ”Янголи Чарлi 2: Тiльки
вперед”. (2).
00.20 Х/ф ”Дiамантовий полiцейський”.
04.00 Х/ф ”Дiти шпигунiв 3: Гра
закiнчена”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.40, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.45, 14.45, 17.00, 19.30,
01.20 «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 «Христос Воскрес!»
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 «Подружка»
13.55 Концерт дуету «Писанка»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
18.35 «Христос Воскрес!»

21.00 «Моя карїна»
22.10 Х/ф «Шпеєр і Гітлер. Адвокат диявола», 1 с. (1)
00.00 «Чернівецький репортер»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 16.00, 17.00 – «Музичний експрес»
09.30 - «Країна талантів»
10.00, 13.00, 18.55, 21.15 – «Погода»
10.05 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.35, 19.00 – ”Зорепад побажань”. ”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00, 22.00 – Т/с
13.15 – «Акценти»
13.55 – «Буковинчики-веселинчики»
15.00 – «А музика звучить…»
16.20 – «Невигадані історії»
17.30 - «Христос Воскрес» (рум.
мов.)
18.30 – «Буковинський дивосвіт»
19.20 – Вибори до Чернівецької
обласної ради. Няйку Сергій
Мірчович
19.30 – «Великодня Буковина»
20.45– «Малинові дзвони Великодня» (рум.мов.)
21.00 - «Вечірня казка»
21.20 – «Христос Воскрес»
21.40 – «Святині Буковини»
ТЕТ
06.30,15.45 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,18.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05 ”Єралаш”.
10.15 ”Модний вирок”.
11.10 ”Домашнiй ресторан”.
12.05 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
14.50 ”Теорiя зради”.
16.15,22.30 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
22.00 Т/с ”Школа” (2).
23.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.00 ”На добранiч, мужики!”
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
06.00,01.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
07.00 Х/ф ”Третiй дубль”.
10.00 ”Правда життя”. Скаженi

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
28 квітня, 18.30: Концерт фортепіанної музики (соліст – Юрій
Холоменюк).
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теле Версії
перегони.
10.40 Х/ф ”Воїн”.
13.25 Х/ф ”Вигiдний контракт”.
19.00,02.50 ”Свiдок”.
19.20 Т/с ”Ланцюг”.
20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю”.
23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
00.00 Х/ф ”Потоп”.
03.15 ”Правда життя”.
04.15 ”Агенти впливу”.
05.15 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
05.20 Д/ф ”Медова пастка”.
05.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.15 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.55 ”Танцi iз зiрками”.
10.05 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
10.50 Х/ф ”Дружина за контрактом”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 ”Танцюють всi! 3”.
21.45 Х/ф ”Сеньйор Робiнзон”.
00.00 Х/ф ”Блеф”.
01.50 Х/ф ”Виконання бажань”.
Новий канал
05.35 М/ф ”Принц Єгипту”.
07.05 Х/ф ”Справжнiй Гарфiлд”.
08.30,14.20 Зроби менi смiшно.
09.25,15.15 Хто проти блондинок?
10.40,16.25 Мрiї збуваються.
11.40,17.30 Iнтуїцiя.
12.50,18.45 Спiвай, якщо можеш.
22.45 Новий погляд.
23.45 Х/ф ”Як позбутися хлопця
за 10 днiв”.
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Де ти, Україна?
02.55,03.50,04.40 Зона ночi.
03.00 Пристрастi навколо символiки.
03.20 Справа про возз`єднання.
03.55 Третя влада.
К1
07.00 ”Спецiя”.
07.30 ”Ранок на К1”.
08.30 ”КВН”.
09.20 ”Iлюзiї сучасностi”.
09.50 ”Бiйцiвський клуб”.
10.50,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
14.30,21.50 Т/с ”Зоряна брама”.
16.10,01.00 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
18.00 ”Галiлео”.

20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
20.55 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Прихована реальнiсть”.
01.40 Т/с ”Псi-фактор”.
02.30 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30,11.40,16.20 Top Gear.
07.30 Гаджет шоу.
07.50,12.30 Ударна хвиля.
08.40,13.30 Убивчi iнстинкти.
09.40,14.20 Повiтрянi бої.
10.40,15.20 Руйнiвники мiфiв.
17.20,02.00 Таємницi розвiдки.
17.40,20.30 Секретнi iсторiї.
18.40,21.20 Шукачi.
19.40,22.10 Намеднi.
23.00,01.00 Божевiльнi.
00.00 Малобрiтанiя.
02.30 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Вантажнi лiтаки.
06.25 П`ята передача, ч. 10.
06.50,11.25 Зухвалi проекти:
Тунель i дамба в Перу.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Водяний
електропiстолет.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя
вибухових iдей: Бетон проти
аварiй.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Сьєрра-Невада.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Ерагон.
13.15 13.40 Махiнатори: Ferrari
308 GT4
14.10 П`ята передача: Європа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Стрибок на мотоциклi.
15.30 Брудна робiтка: Оленяр.
16.25 Смертельний улов: Повернiться без травм!
17.20 Зухвалi проекти: Абу Дабi.
19.10,23.45 Американський чоппер: Мотоцикл Ерагон, ч. 2.
20.05,00.40 Золота лихоманка: Аляска: Навколо один
бруд.
21.00 Риба-меч: життя на гачку:
Палубнi вiйни.
21.55 Пивовари: Вiд зерна i до
стакана.
22.50 Брудна робiтка: Наїзник.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Мотокрос з Голландії
їде до Чернівців

ОРГАННИЙ ЗАЛ
30 квітня, 18.30: Концерт органної музики (солістка – Тетяна
Седова, м. Київ)

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
30 квітня, 12.00: «Ілюзії вальсу».
1 травня, 12.00 та 18.30: «Як козам роги виправляють, або
приборкання норовливої».

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
«Гоп»: 10.00, 13.30, 15.20, 19.25, 21.20;
«Дружина напрокат»: 17.10; «Ріо»: 11.45.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Ріо: 11.40, 15.30;
«Generation П»: 17.20;
«Безшлюбний тиждень»: 13.30, 19.15, 21.10.
Малий зал. «Крик 4»: 11.30, 15.20, 19.10, 21.10.
«Початковий код»: 13.30, 17.20.

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.
У С І

ЕФІРНІ

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї

7-8 травня у столиці мотокросу – Чернівцях – відбудеться IV
етап Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками,
який стартував 3 квітня у Голландії.
Ви зможете побачити спортсменів з Англії, Бельгії, Данії,
Латвії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Росії, Франції, Ірландії
тощо.
У Чернівцях побуває й Фаворит Чемпіонату Світу
– голландсько-український екіпаж у складі найсильнішого
гонщика останнього десятиліття, восьмиразового чемпіона
Світу – Даніеля Віллемсена та чемпіона України Романа
Василяки.
О БЛ А С ТІ
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Панахида пiд проводом святiйшого Патрiарха Кирила.
09.45,12.05,15.40 Погода.
10.00 ”Вiра. Надiя. Любов”. Спецвипуск.
11.00 Офiцiйнi заходи з нагоди
вiдзначення 25 рiчницi Чорнобильської трагедiї.
12.00,15.15,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Жiнки Чорнобиля.
12.55 Д/ф ”Чорнобиль. Людський
фактор”.
13.20 Х/ф ”Розпад”.
15.00 Новини.
15.30 Euronews.
15.45 Шустер-Live. Спецвипуск.
Телемарафон, ч. 1.
21.30 Шустер-Live. Спецвипуск.
Телемарафон, ч. 2.
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 Д/ф ”Чорнобиль. Людський
фактор”.
01.45 Чорнобиль назавжди.
02.45 Проект ARTE ”Чорнобиль”.
03.15 Європа i Чорнобиль.
04.15 Х/ф ”Розпад”.
«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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.20 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Переплутанi немовлята”.
12.45 ”Анатомiя слави”.
13.35,05.20 Т/с ”Виклик 4”.
14.30,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
15.05 ”Розкiшне життя”.
15.55 ”Суперняня”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3”.
21.30,22.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 ”Про любов”.
23.45 Комедiя ”Дiлова жiнка”.
01.45 Х/ф ”Постання свiту”.
04.35 Т/с ”Принцеса цирку”.

теле Версії
Iнтер
04.50 ”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”.
14.50 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 6”.
16.55,22.35 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Я тебе нiколи не забуду”.
23.35 Д/ф ”Моя країна”.
00.00 Д/ф ”Брами часу”.
00.45 ”Подробицi” - ”Час”.
01.15 Х/ф ”Зроби або помри”.
(2).
02.45 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.50 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
03.40 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.05,06.30,01.50,03.10 Погода.
05.10,02.45 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.45
Спорт.
07.25,13.05 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.15 Т/с ”Помста”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с ”Десантура”.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф ”Божевiльний Макс”.
(2).
01.55 Покер пiсля пiвночi.
03.15 Х/ф ”Чорний дощ”. (2).
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
”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”.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація»,
м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого майна, а саме: Лот № 1 - однокімнатна
квартира під № 3а, заг. площею 28,00 м. кв, що
знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Київська,
буд. № 15. Кімната – 16,60 м. кв., кухня – 11,40 м.
кв. Квартира не повноцінна, адже відсутні зручності,
коридор. Корисна площа – 3,25 м. кв. Фундамент
– бетонний; стіни – цегляні, оштукатурені; перекриття
– по дерев’яним балкам; дах – шатровий, металевы
листи; двері – дерев’яні одно та двопалі, пофарбовані
олійною фарбою; вікна – двохстворчасті дерев’яні,
пофарбовані олійною фарбою; підлога – дерев’яна
дощата, пофарбована олійною фарбою; внутрішнє оздоблення – штукатурка стін з фарбуванням
емульсійними розчинами; Інженерне устаткування:
електроосвітлення, водопостачання, газопостачання,
пічне газове опалення. Фізичний знос 20%. Майно
належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу. Стартова (початкова) ціна – 128666,00 грн.
без ПДВ (договір № 1-25018). Гарантійний внесок у
розмірі – 3859,98 грн. без ПДВ вноситься на поточний
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 300711, код ЄДРПОУ 33829204, одержувач:
ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Посилання в платіжних
документах на номер договору є обов‘язковим. Торги
призначені на 11 травня 2011р. об 11:00 год. за
адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс
№5. Остаточний термін подачі заяв 11 травня 2011р.
об 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт
здійснюється протягом десяти днів (не враховуючи
вихідних та святкових днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № р/р 37313002002208 в УДК в Чернівецькій
області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:
Шевченківський ВДВС Чернівецького МУЮ. Майно
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед КС „Буковина”, вул. Головна, 59, м.
Чернівці. Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс
№5, Довідки за телефонами: 0372 583339

понеділок
вівторок

26 квітня

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, 6.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
6.35, 8.05, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00
Погода
7.15 Ранок надії
7.45, 9.00, 15.00 Т/с «Чи боїшся
ти темряви?»
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
9.50, 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, 16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
15.30 Т/С «Джин у домі»
16.30, 2.30 Диваки
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

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15, 22.10 Х/ф «Шпеєр і Гітлер.
Адвокат диявола» (1)
15.05 «Звичайний Чорнобиль»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.45 – «Музичний експрес»
09.30 – «Європейським шляхом»
10.00, 13.00, 16.10, 17.55, 21.50
– «Погода»
10.05 - «Буковинський дивосвіт»
10.40 - «Жіночі долі» (рум. мов.)
11.10 – «Телелітопис краю»
11.45, 17.30 - «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00, 20.15, 22.00 –– Т/ф
13.15 – «На музичній хвилі»
14.00 – «Країна талантів»
15.00 – «А музика звучить…»
16.00, 19.00, 21.30 – «Новини»
16.25 – «Роздуми про сокровенне»
18.00 – «Студія «А-3»
19.20 - Вибори до Чернівецької
обласної ради. Сандуляк
Валентин Васильович
19.30 – «Подіум її життя»
20.30 – «Час країни»
21.00 - «Вечірня казка»

ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Фокусник 2”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Квиток в гарем”
13.00 ”Хай говорять. Сповiдь
Машi Распутiної”.
15.40,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”.
23.50 Т/с ”Травма”, 3 с. (2).
00.50 Х/ф ”Янголи Чарлi 2: Тiльки
вперед”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”.
(2).
04.40 ”Хай говорять”.

ТЕТ
06.30,15.45 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,18.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05 ”Єралаш”.
10.15 19.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
11.10 ”Домашнiй ресторан”.
12.05 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
14.50 ”Теорiя зради”.
16.15,22.30 ”Дом 2”.
17.10 20.00 Т/с ”Унiвер”(2).
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
22.00 Т/с ”Школа”. (2).
23.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.00 ”На добранiч, мужики!”
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 09.45, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 09.00, 13.10, 16.50, 19.20,
21.45, 00.25 «Погода»
07.35, 08.35 «Звичайний Чорнобиль»
09.05, 19.25, 21.55 «Афіша»
09.55, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-

НТН
05.35 Х/ф ”Мерседес” тiкає вiд
погонi”.
06.50 Х/ф ”Мафiя безсмертна”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.

А ви знали що
…на річці Рейн є місцевість, де луна
повторює слово двадцять разів.
…в Алжирі, близько Сіді-бель-Аббес
є озеро з чорнила. Водою цього озера
можна писати на папері і чорнило з
паперу не зникає.
…на Землі Вікторії (Антарктида) є
озеро, вода в якому в 11 разів солоніша
морської і може замерзнути тільки при
t -50 С.
…у природі існує 1330 видів води: за
походженням (дощова, ґрунтова тощо)
та за кількістю розчинених речовин.
…у давнину Балтійське море називалося Бурштиновим через велику
кількість в ньому бурштину.
…з 70 річок Європи й Азії довжиною
більше 1000 км, 50 протікає через територію колишнього Радянського Союзу.
…гроза в Єгипті буває всього один
раз на 200 років.
… «наймертвішим» є озеро Смерті в
Сицилії. З дна озера б’ють два джерела
концентрованої кислоти, що отруює
воду.
…один берег річки Урал находиться
в Європі, інший – в Азії.
…найбільші греблі світу утримують
У С І

ЕФІРНІ

12.25,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.35,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
15.30 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”.
16.45 Х/ф ”Чорний м`яч”.
18.30 ”Речовий доказ”. У лiжку з
матусею.
00.00 Т/с ”Детективи”.
02.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.10 ”Правда життя”.
04.40 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Легенди бандитської Одеси”.

09.50 ”Далекi родичi”.
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”.

СТБ
05.20 Д/ф ”Сентиментальний
кiлер”.
06.15 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.40 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.25,01.40 Х/ф ”Аврора”.
12.00 ”Нез`ясовно, але факт”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Моя правда. Юрiй Бєлов”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.55 ”Правила життя. Битва
дiєт”.
22.20 ”Очна ставка. Хто тато?”
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.35 ”Бiзнес +”.

Мега
06.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30,11.40,16.20 Top Gear.
07.30 Гаджет шоу.
07.50,12.30 Ударна хвиля.
08.40,13.30 Убивчi iнстинкти.
09.40,14.20 Повiтрянi бої.
10.40,15.20 Руйнiвники мiфiв.
17.20,02.00 Таємницi розвiдки.
17.40,20.30 Секретнi iсторiї.
18.40,21.20 Шукачi.
19.10,22.10 Намеднi.
23.00,01.00 Божевiльнi.
00.00 Малобрiтанiя.
02.30 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.

Новий канал
04.45 Руйнiвники мiфiв.
05.30,06.50 Kids` Time.
05.35 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
06.55,07.05,07.40 ”Пiдйом”.
07.00 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”Як позбутися хлопця
за 10 днiв”.
11.40 Т/с ”Курсанти”.
14.00 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
16.00 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 Знову разом.
20.40 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
01.05 Х/ф ”Френкi i Джоннi”. (2).
02.55 Зона ночi. Культура.
03.00 Драй Хмара: останнi сторiнки.
03.30,04.25,04.40 Зона ночi.
03.35 Зима надiї.
04.00 Країна людей.
04.30 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
К1
07.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
07.30 ”Ранок на К1”.
08.30,16.10,01.40 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
09.20,18.00 ”Галiлео”.

Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Сiльгосптехнiка.
06.25 П`ята передача: Європа
06.50,11.25 Зухвалi проекти: Абу
Дабi.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Стрибок
на мотоциклi.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Вибухостiйка
будiвля.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Гiрськi хребти на Алясцi.
12.20 Американський чоппер:
Мотоцикл Ерагон, ч. 2.
13.15 13.40 Махiнатори: Mini
1000 City.
14.10 П`ята передача: Європа,
ч. 2.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
У трунi.
15.30 Брудна робiтка: Наїзник.
16.25 Смертельний улов: Щосили.
17.20 Зухвалi проекти: НАСА.
19.10,23.45 Американський чоппер: Старший проти молодшого
20.05 Битва за Чорнобиль.
21.55 Заводськi буднi: Вибухiвка.
22.25 Заводськi буднi: Вугiлля.
22.50 Брудна робiтка: Переробник
м`яса.
00.40 Мегабудiвництва: Мiст Сайгон-Фумай, В`єтнам.
03.40 Блискавичнi катастрофи,
ч. 49.

Чорнобильудоляхбуковинців

у своїх водосховищах стільки ж води,
скільки її у всьому Північному морі.
…у морській воді міститься золото
– близько 4 г на мільйон тонн води.
Також у ній містяться срібло, кальцій
і сірка!
…більше половини населення земної
кулі ніколи не бачило снігу, хіба тільки
на фотографіях.
…лід неоднаково холодний. Холодний лід антарктичних льодовиків
близько -60°, Гренландських -28°, на
Альпах 0°.
…у 1932 році було так холодно,
що Ніагарський водоспад повністю
замерз.
…Ніл замерзав двічі – в IX і XI століттях.
…200 млн. років тому всі континенти
були з’єднані в один, який називався
Пангея.

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї

Чернівецький краєзнавчий музей готує виставку, присвячену
25-ій річниці найбільшої в історії людства техногенно-екологічної
катастрофи – аварії на 4-му енергоблоці ЧАЕС. Її мета – допомогти
усвідомити масштаби чорнобильської аварії та осмислити наслідки,
а також застерегти майбутні покоління, – каже Віктор МАЛИК,
завідувач відділу новітньої історії. До експозиції увійдуть фотодокументальні та речові матеріали. Головна ж тема експозиції – долі
людей, очевидців катастрофи на ЧАЕС і безпосередніх ліквідаторів
аварії.
До відома: у Чернівецькій області проживає близько 24292 тис.
громадян (із них 7230 дітей), які мають статус постраждалих внаслідок аварії, з них 2430 – учасники ліквідації її наслідків.
Відкриття виставки відбудеться 26 квітня за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 28.

О БЛ А С ТІ

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.
09.20 На зв`язку з урядом.
09.40,18.15 Друга смуга.
09.45,11.05,12.15,13.45,15.30,19.25,22.40 Погода.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.40 Темний силует.
13.00 Крок до зiрок. Євробачення.
13.55 Х/ф ”Подвиг розвiдника”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Контрольна робота.
16.00 Нащадки.
16.20 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 10 i 11 с.
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 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 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.
03.05 Д/ф ”Не хочу згадувати”.
03.50 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 10 i 11 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.00 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Чоловiк
про запас”.
12.50,22.15 ”Про любов”.
13.45,05.20 Т/с ”Виклик 4”.
14.40 ”Сусiдськi вiйни”.
15.35,23.25 Комедiя ”Вiй”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”.

теле Версії

27 квітня

20.00 ”Пекельна кухня”.
21.10,21.50 Т/с ”Iнтерни”. (2).
00.50 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
04.55,14.50 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 ”З
новим ранком”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Т/с ”Розвiдники”.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 ”Здоровенькi були”.
13.55 ”Судовi справи”.
16.55,22.35 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Я тебе нiколи не забуду”.
23.35 Д/ф ”Мессiнг. Ванга. Кейсi.
Секрет ясновидiння”.
00.20 Подробицi.
00.50 Х/ф ”Мiсiя порятунку”. (2).
02.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.25 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
03.10 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.50,03.10 Погода.
05.20,02.45 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.45
Спорт.
07.25,13.05 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф ”Божевiльний Макс 2:
Воїн дороги”. (2).
01.55 Покер пiсля пiвночi.
03.15 Т/с ”Загiн”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15
”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлотновини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свi-

тi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
ТВА
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»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.50, 12.00, 21.10, 00.05 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.15, 00.10
Панно Кохання
12.55, 20.20 Щоб таємне стало
відомим
14.30, 3.00 1 на 1 з Миколою
Вереснем
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 2.30 Диваки
17.20 Церква і світ
ТРК «Україна»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”.
12.00 Т/с ”Квиток в гарем”.
13.00 ”Хай говорять. Все про мою
матiр”.
15.40,03.00 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
1/2 фiналу. ”Реал” (Iспанiя)
- ”Барселона” (Iспанiя).
23.50 ”Нiч Лiги чемпiонiв”.
00.50 Х/ф ”Полiцiя Маямi: Вiддiл
моралi”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.40, 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, 22.20 Х/ф «Шпеєр і Гітлер.
Адвокат диявола» (1)
14.45 «Парад планет»
15.05 «Від героя до невдахи»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
ТРК «БУКОВИНА»
08.00 – «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30, 17.00, 21.15 – «Музичний експрес»
09.30 – «Світ слова» (рум. мов)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.30
- «Новини»
10.20, 13.10, 16.10, 17.55, 21.55
- «Погода»
10.25 – «Буковинчики - веселинчики»
11.00 – «Пам’ять»
11.30, 17.30 – ”Зорепад побажань”. ”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00, 22.00 –– Т/с
13.20 – «Моє сонечко»
14.00 – «Реалії»
15.00 – «А музика звучить…»
16.25 – «Невигадані історії»
18.00 - «Телелітопис краю»
18.30 – «Буковинська родина»
19.20 – Вибори до Чернівецької
обласної ради. Горба Юрій
Григорович
19.30 – «Формула успіху»
20.30 – «Час країни»
21.00 – «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»
ТЕТ
06.30,15.45 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,18.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05 ”Єралаш”.
10.15 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.10 ”Домашнiй ресторан”.
12.05 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
14.50 ”Теорiя зради”.
16.15,22.30 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
22.00 Т/с ”Школа”. (2).
23.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.00 ”На добранiч, мужики!”
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.50 Х/ф ”Чорний м`яч”.
07.15 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”.
08.40,19.00,21.30,01.25,03.35,05.05 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.

У США помер найстаріший чоловік на планеті
Американець Уолтер Бренінг, який вважався найстарішим чоловіком у світі, 14 квітня помер у віці 114 років в місті
Грейт-Фолс в штаті Монтана.
Довгожитель народився 21 вересня 1896 року в місті
Мелроз (Міннесота).
Протягом більш ніж 50-ти років він працював на залізниці. Довгі роки проживав у будинку для літніх людей.
Бренінг в цьому році був офіційно занесений у книгу
рекордів Гіннеса, як найстаріший чоловік на планеті.
Нині, за даними Центру геронтологічних досліджень,
найстаршою є американка Бесс Купер, яка на 26 днів молодша Бренінга.
У лютому також померла найстаріша мешканка планети
у віці 114 років.
Рекордна кількість жителів віком понад 100 років (410 осіб), зареєстровано в Мехіко. За даними столичної влади,
299 довгожителів – жінки, 111 – чоловіки.

Найвища зачіска світу – в Україні
У Києві встановили рекорд, гідний Книги Гіннесса – створили найвищу у світі зачіску у вигляді Ейфелевої вежі.
Для створення зачіски, висота якої склала 7 метрів, було сплетено більше 250 метрів тоненьких кісок і близько
100 метрів ажурних кіс.
Для прикрашання було використано більше 500 декоративних каменів. Важить зачіска 10 кілограмів. Висота
була виміряна експертом Книги рекордів України.
Варто відзначити, що це не перший встановлений рекорд. Так, у 2010 році був встановлений рекорд зі створення
зачіски з найдовших у світі 298 афро-косичок загальною довжиною 10 метрів 20 сантиметрів.
У цьому ж році студентка Ольга Віщенко створила зачіску у вигляді вежі-шпиля висотою 5,2 метри, яка увійшла
до Книги рекордів України.
У С І

ЕФІРНІ
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12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.50 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
15.40 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”, 2 с.
16.55 Х/ф ”Шакали”.
18.30 ”Правда життя”. Фанати.
Зворотний бiк футболу.
00.30 ”Покер Дуель”.
04.00 ”Правда життя”.
04.35 ”Агенти впливу”.
05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.05,01.35 ”Бiзнес +”.
06.10 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.40 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.35 Х/ф ”Сеньйор Робiнзон”.
09.50 Х/ф ”Блеф”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Хто тато?”
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 ”Зоряне життя. Найскандальнiшi зорянi розлучення”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Крутi
дiтки”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Зiрки
проти чорної магiї”.
22.20 ”Очна ставка. Якщо тато б`є
i мама теж б`є”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Мiй улюблений клоун”.
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 ”Три бажання”.
11.40 Т/с ”Курсанти”.
14.00 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
16.00 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 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 ”Все своє ношу з собою”. (2).
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Усмешник.
03.10,04.10,04.40 Зона ночi.
03.15 Українцi Любов.
04.15 Cекрети Чорнобильської
катастрофи.
04.35 Соломон i Годеле.
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К1
07.00,09.20,18.00 ”Галiлео”.
07.30 ”Ранок на К1”.
08.30,16.10,01.40 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
09.50 ”Далекi родичi”.
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
06.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30,11.40,16.20 Top Gear.
07.30 Гаджет шоу.
07.50,12.30 Ударна хвиля.
08.40,13.30 Убивчi iнстинкти.
09.40,14.20 Повiтрянi бої.
10.40,15.20 Руйнiвники мiфiв.
17.20,02.00 Таємницi розвiдки.
17.40,20.30 Секретнi iсторiї.
18.40,21.20 Шукачi.
19.40,22.10 Намеднi.
23.00,01.00 Божевiльнi.
00.00 Малобрiтанiя.
02.30 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Амфiбiї.
06.25 П`ята передача: Європа.
06.50,11.25 Зухвалi проекти:
НАСА.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: У трунi.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Ураганостiйкий
будинок.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Вулкан Килауеа.
12.20 Американський чоппер:
Старший проти молодшого.
13.15 13.40 Махiнатори: TVR S2.
14.10 П`ята передача: Європа,
ч. 3.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: А
в кiнцi - вибух!
15.30 Брудна робiтка: Переробник
м`яса.
16.25 Смертельний улов: Вся
справа в цифрах.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Залiзних справ
майстри.
19.10,23.45 Американський чоппер: Старший проти молодшого.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом
2010 рiк: Смеркова зона.
21.00 Вижити удвох: Роздiлилися.
21.55 Лiсоповал на болотах:
Знову в сiдлi.
22.50 Брудна робiтка.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Lady Gaga
проти пластичної хірургії

Улюблениця багатомільйонної аудиторії Lady GaGa розкритикувала всіх
знаменитостей, які зловживають пластичними операціями і заявила, що не може
терпіти тих зірок, які для кожної зйомки перекроюють своє обличчя.
Lady GaGa запевняє, що ще жодного разу в житті їй не доводилося лягати під
ніж хірурга, і робити це в майбутньому не має наміру.
– Я вважаю, що пластична хірургія – це нав’язування комплексів. Ми часто
бачимо моделей і актрис на обкладинках журналів з «новими» обличчями. У результаті – підлітки, які дивляться на цих людей, хочуть стати такими ж, а оскільки
у них немає такої можливості, з’являються комплекси, – говорить Lady GaGa.
– Моя ж мета – допомогти фанам усвідомити себе. Жодного разу в житті я не
лягала під ніж хірургів. Я артистка і завжди маю вибір – в якому вигляді з’явитися
перед світом, – продовжила співачка.

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Автодрайв.
07.45 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.
10.00,18.15 Друга смуга.
10.05,11.05,12.15,19.25,22.40
Погода.
10.10,16.30 ”Легко бути жiнкою”.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.00 Обережно: дiти!
13.20 Вистава ”Парнас дибом”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Д/ф ”Податковий унiверситет”.
15.55 Концертна програма ”Сузiр`я Податкового унiверситету”.
17.15 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 12 с.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.05 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 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.
03.05 Д/ф ”Зона очищення”.
03.40 Х/ф ”Звiробiй”, 1 с.
04.50 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.05,01.05 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.55 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Викрадення дитини”.
12.50 ”Про любов”.
13.45,05.05 Т/с ”Виклик 4”.
14.40 ”Особиста справа. Без вини
виннi”.

теле Версії
15.35 Комедiя ”Карнавальна
нiч”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.00 Комедiя ”Кавказька полонянка”.
21.35,22.15,22.40 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
23.30 Бойовик ”Вогняний шторм”.
(2).
01.20 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
04.45,14.50 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”.
16.55,22.35 Т/с ”Свiтлофор”.
18.10 ”Всi свої”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Я тебе нiколи не забуду”.
23.35 Д/ф ”Кейт i Уїльям. Королiвське весiлля”.
00.30 Подробицi.
01.00 Х/ф ”Мiсiя порятунку 2:
Точка удару”. (2).
02.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.35 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
03.25 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
03.50 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
ICTV
05.15,06.30,01.55,04.00 Погода.
05.20,03.35 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.50
Спорт.
07.25 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с ”Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Х/ф ”Другий в командi”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. Пiвфiнал. Порту (Португалiя)
- Вiльярреал (Iспанiя).
00.05 3-й тайм.
02.00 Покер пiсля пiвночi.
02.50 Огляд матчiв Лiги Європи.
04.05 Т/с ”Загiн”.
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,-

Ресторан ...
для двох

У Парижі відкрився унікальний
ресторан, розрахований всього на дві
персони. Відвідувачі ресторану бронюють столик за кілька місяців.
У ресторані «La petite cuisine a
Paris» («У маленькій кухоньці») відбуваються дива під керівництвом
англійського шеф-кухаря Рашеля
Хуу. Обстановка кухні квартириресторану, де працює і живе Рашель,
дуже проста: стіл, два стільці, плита
і раковина. Відвідувачів приймають
у вітальні.
Меню передбачає три зміни страв,
а також вино і воду. Обід коштує 25
євро. Ресторан пропонує насолодитися вишуканими стравами: Рашель
Хуу експериментує і створює їх у дусі
французької кухні на сучасний лад.

четвер

28 квітня

17.50 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлотновини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30
”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,04.40 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”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 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
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, 2.30 Радіус
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.00 Диваки
17.20 Церква і світ
22.15 Політична кухня
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.10,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.30 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.30,15.15,22.15 Т/с ”Слiд”.
10.10 20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”
11.10 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.10 Т/с ”Квиток в гарем”
13.10 ”Хай говорять. У лiжку з
Примадонною”.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.50 Т/с ”Травма” (2).
00.50 Х/ф ”Меркурiй в небезпецi”. (2).
02.45 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, 00.40
«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 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
09.50, 15.00, 18.50 «АВС-шка»
10.00, 19.40 «Вулиця Святкова,
1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15, 22.10 Х/ф «Шпеєр і Гітлер.
Адвокат диявола» (1)
15.05 «Від героя до невдахи»
16.00 Д/с
17.05 «Своїми очима»
18.00 «Вперед, Буковино!»
19.25 «Афіша»
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, 17.55, 21.50
– «Погода»
10.25 – «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
10.55, 14.00 – «Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «Зав’язь»
11.40, 17.30 – «Зорепад побажань». “Сузір’я почуттів”
(рум. мов.).
12.00, 22.00 – Т/с
13.20 – «Буковинчики-веселинчики»
14.15 – Т/ф
15.00 – «А музика звучить»
16.25 – «Будьте здорові»
18.00 – «Студія «А-3»
19.20 - Вибори до Чернівецької
обласної ради. Довганич
Віктор Іванович
19.30 – «Жіночий журнал»
20.00 – «Світ книги»
20.30 – «Час країни»
21.00 – «Вечірня казка»
ТЕТ
06.30,15.45 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,18.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05 ”Єралаш”.
10.15 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.10 ”Домашнiй ресторан”.
12.05 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
14.50 ”Теорiя зради”.
16.15,22.30 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00 Т/с ”Реальнi пацани”. (2).
22.00 Т/с ”Школа” (2).
23.30 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.00 ”На добранiч, мужики!”
00.55,06.00 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.
НТН
05.50 Х/ф ”Шакали”.
07.15 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”

08.40,19.00,21.30,01.25,03.40,05.00 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,01.55 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
14.40,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
15.35 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”
16.45 Х/ф ”Той, хто нiжнiший”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Партiйний бордель.
00.30 ”Покер Дуель”.
04.00 ”Правда життя”.
04.30 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00,02.15 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.15 Х/ф ”Розлучення i дiвоче
прiзвище”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Якщо тато б`є
i мама теж б`є”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Iрина Апексимова. Cльози залiзної
ледi”.
20.10,22.35 ”Холостяк”.
22.55 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
00.15 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.15 Т/с ”Клiнiка”. (2).
02.05 ”Вiкна-спорт”.
02.20 Х/ф ”Золото”.
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.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Любителi собак”.
11.25 Т/с ”Курсанти”.
14.30 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Друзi”.
16.55,23.45 Т/с ”Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Х/ф ”Риба пристрастi”.
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Легендарне парi.
03.40 Останнiй лоцман.
03.50,04.30 Зона ночi.
03.55 Зiрка Вавiлова.
К1
07.00,09.20,18.00 ”Галiлео”.
07.30 ”Ранок на К1”.

До Києва їде «Muse»!

ЕФІРНІ

К А Н А ЛИ

Мега
06.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30,11.40,16.20 Top Gear.
07.30 Гаджет шоу.
07.50,12.30 Ударна хвиля.
08.40,13.30 Убивчi iнстинкти.
09.40,14.20 Повiтрянi бої.
10.40,15.20 Руйнiвники мiфiв.
17.20,02.00 Таємницi розвiдки.
17.40,20.30 Секретнi iсторiї.
18.40,21.20 Шукачi.
19.40,22.10 Намеднi.
23.00,01.00 Божевiльнi.
00.00 Малобрiтанiя.
02.30 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Електропоїзди.
06.25 П`ята передача: Європа,
ч. 3.
06.50,11.25 Люди в касках: ЛосАнджелес: Залiзних справ
майстри.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: А в кiнцi
- вибух!
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя
вибухових iдей: Вибухостiйкий лiтак.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Нежилий острiв.
12.20 Американський чоппер:
Старший проти молодшого,
ч. 2.
13.15 13.40 Махiнатори: Land
Rover Discovery.
14.10 П`ята передача: Європа,
ч. 4.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: По
заявках телеглядачiв: третiй
випуск.
15.30 Брудна робiтка, ч. 11.
16.25 Смертельний улов: Небезпечнi i ненадiйнi.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Теслярi.
19.10,23.45 Американський чоппер: Як тато, ч. 1.
20.05,00.40 Надлюди Стена Лi.
21.00 Бiоiнженери.
21.55 Схибленi на трюках: Скейтборд: рекордна вертикаль.
22.25 Єдиний вихiд: Людина-катапульта.
22.50 Брудна робiтка: Асфальтоукладальник.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Шановні буковинці, дорогі земляки!

Британський рокгурт «Muse» везе до
Києва вісім фур із технікою, особистих кухарів
і власні продукти. Група
виступить в українській
столиці 24 травня 2011
року.
Серед власних декорацій гурту – спеціальні світлодіодні екрани у вигляді сотів.
За словами організаторів концерту, в
рейдері музиканти просять надати їм у київському Палаці Спорту
12 гримувальних кімнат, які матимуть досить
незвичні назви: Muse
Piano Room, Muse Family Room, Jazz Room.
Як і у більшості світових зірок, кухня у них своя, кухарі теж. Деякі продукти привезуть із
собою.
Організатори попереджають фанатів про те, що київський Палац Спорту, спеціально перед
концертом «Muse», буде оснащений відеоспостереженням і охороною. Таким чином, потрапити
не в свою зону буде неможливо.
Концерт гурту «Muse» відбудеться 24 травня о 19:00 у київському Палаці Спорту. Після 4річної перерви британці, в рамках світового турне, відвідають Україну з концертом на підтримку
останнього альбому «The Resistance».
У С І

08.30,16.10,01.30 Т/с ”Ксена принцеса-воїн”.
09.50 ”Далекi родичi”.
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”.
14.30,21.50,00.30 Т/с ”Зоряна
брама”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
02.20 ”Нiчне життя”.

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї

О БЛ А С ТІ

Сердечно вітаю вас,
ваших рідних і близьких зі
світлим Христовим Воскресінням.
Нехай кожен прожитий
нами день буде наповнений
вірою, чистотою помислів
і добрими справами. Щоб
з Великодніми дзвонами
серця і душі ваші збагатилися благодаттю, радістю
та життєвою силою, а благословення Боже нехай
додасть нам сили і мудрості творити щасливе життя
на своїй рідній землі.
Бажаю всім душевної чистоти і гармонії, миру
та спокою в сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні
справи. Нехай Пасхальне Свято стане для кожного
початком нового життя – кращого і добрішого.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою, Депутат
Чернівецької обласної
ради
Франц ФЕДОРОВИЧ

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 Про головне.
10.00,12.15 William Kate wedding
(Королiвське весiлля Принца
Уiльяма та Кейт Мiддлтон).
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 William Kate wedding (Весiлля Принца Уiльяма та Кейт
Мiддлтон).
16.10,18.50 Погода.
16.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.35 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Таврiя”
(Сiмферополь) - ”Волинь”
(Луцьк).
17.45 У перервi - Новини.
17.50 У перервi - Погода.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.35 Пiдсумки.
00.10 Ера пам`ятi.
00.15 Погода.
00.20 Вертикаль влади, ч. 1.
00.40 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.30 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
03.35 ТелеАкадемiя.
04.40 Х/ф ”Звiробiй”, 2 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10 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”. ”Батьки
поручилися за сина”.
11.55 Комедiя ”Карнавальна нiч”.
13.20,05.55 Т/с ”Виклик 4”.
14.15 ”Грошi”.
15.10 Д/ф ”Чорнобиль. Загублений свiт”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.45 ”Не бреши менi”.
20.15 ”Концерт Стаса Михайлова у Кремлi. Мiж небом i
землею”.
22.15 Х/ф ”Неймовiрнi пригоди
Адель”.
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00.10 Х/ф ”Пiраньї”. (3).
01.40 Бойовик ”Вогняний шторм”.
(2).
03.00 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
04.55 Х/ф ”Перебiрливий наречений”.
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 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
10.05 Х/ф ”Чорне плаття”.
12.15 Пряма трансляцiя весiлля британського принца
Уiльяма.
14.35,18.10 Т/с ”Медовий мiсяць”.
18.00 ”Новини”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 611 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.40 ”Вечiрнiй квартал”.
22.30 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
01.00 Х/ф ”Вогненна стiна”. (2).
02.45 Подробицi.
03.25 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
04.10 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.55 Погода.
05.20,02.30 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10 Спорт.
07.25,13.05 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Надзвичайнi новини.
10.25,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф ”Людина президента”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф ”Зорянi вiйни 1. Прихована загроза”.
22.10 Х/ф ”Пряма i явна загроза”.
(2).
01.40 Покер пiсля пiвночi.
03.00 Х/ф ”Другий в командi”.
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 ”Не перший погляд”.

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 Х/ф «Шпеєр і Гітлер. Адвокат диявола» (1)
15.05 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Живий. Фабрика зірок» (1)

ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.30, 8.15, 21.15, 4.05 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.20, 00.15
Погода
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.15 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.40 Т/С «Джин у домі»
9.50, 12.00, 00.20 Познайомимось?
12.05, 19.30, 21.25, 22.05, 00.25
Панно Кохання
14.30 Політична кухня
16.05 Т/С «Лікарня»
16.30, 2.55 Твій спорт
17.00 Дитяча програма «Про
казки»
17.20 Церква і світ
20.30, 23.30, 3.20 Теми тижня
21.30 1 на 1 з Миколою Вереснем

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, 18.10, 21.55
– «Погода»
10.25 – «Студія «А-3»
11.25 – «Буковинчики – веселинчики»
12.00, 22.00 –– Т/с
13.20 – «Телелітопис краю»
14.00 - «Роздуми про сокровенне»
15.00 – «А музика звучить»
16.25 – «Зав’язь»
17.30 – «Лідери якості»
17.45 – «Калинові острови»
18.15 – «Толока»
19.20 - Вибори до Чернівецької обласної ради. Помпуш
Георгій Дмитрович (вибув)
19.30 – «Буковинська родина»
20.00 - «Пам’ять»
20.30 – «Час країни»
21.00 - «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»

ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар. Продовження”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Квиток в гарем”
13.00 ”Хай говорять. Фiлечка
проти Колечки”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
00.15 Х/ф ”Снiгуронька для дорослого сина”.
02.10 Х/ф ”Остання подорож”.
(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 Д/ф «Дивовижний світ

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”.
14.50,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
15.45 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”
17.00 Х/ф ”Перший пiсля Бога”.
02.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
04.15 ”Правда життя”.
04.45 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00,02.25 ”Бiзнес +”.
06.05 Д/ф ”Проклятi грошi”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.55 Х/ф ”Принцеса i жебрачка”.
16.55,22.40 ”Вiкна-новини”.
17.05 Х/ф ”Екiпаж”.
20.00 ”Україна має талант! 3”.
23.25 ”Україна має талант! 3”.
Пiдсумки голосування.
23.50 ”Україна має талант! 3”.
Другий шанс.
01.15 ”ВусоЛапоХвiст”.
02.15 ”Вiкна-спорт”.
02.30 Х/ф ”Бiле сонце пустелi”.
03.50 Х/ф ”Квiти вiд переможцiв”.
(2).

ТЕТ
06.30 ”Твою маму!”
07.00,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
07.35 ”Байдикiвка”.
08.05 ”Телепузики”.
09.10,18.05 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.05 ”Єралаш”.
10.15 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.10 ”Домашнiй ресторан”.
12.05 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
14.50 ”Теорiя зради”.
15.45 ”Гола правда”.
16.15,21.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
00.00 ”На добранiч, мужики!”
00.55 Телемагазин.
01.25 ”До свiтанку”.

Новий канал
04.35 Руйнiвники мiфiв.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.55 Kids` Time.
05.30 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.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Дрiллбiт Тейлор. Школа виживання”.
11.25 Т/с ”Курсанти”.
13.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Друзi”.
16.55 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
01.15 Х/ф ”Як малi дiти”. (2).
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Четверта хвиля.
03.40,04.05 Зона ночi.
03.45 Українцi Вiра.
04.20 Благославляю i молюся.
04.30 Цiна повернення.

НТН
05.45 Х/ф ”Той, хто нiжнiший”.
07.15 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”
08.40,19.00,21.30,00.30,03.45,05.15 ”Свiдок”.

К1
07.00,09.20 ”Галiлео”.
07.30 ”Ранок на К1”.
08.30,16.10 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
09.50 ”Далекi родичi”.

10
10.20 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
10.50,22.10 ”Солдати й офiцери”.
11.50,18.20 Т/с ”Солдати”.
13.30 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
14.30,20.20,02.10 Т/с ”Зоряна
брама”.
18.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
23.10 ”Бiйцiвський клуб”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.40 Х/ф ”Поцiлуємось”. (2).
03.00 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30,11.40,16.20 Top Gear.
07.30 Гаджет шоу.
07.50,12.30 Ударна хвиля.
08.40,13.30 Убивчi iнстинкти.
09.40,14.20 Повiтрянi бої.
10.40,15.20 Руйнiвники мiфiв.
17.20,03.00 Таємницi розвiдки.
17.40 Секретнi iсторiї.
18.40 Шукачi.
19.40 Намеднi.
20.30,21.20,22.10 Воїни.
23.00,02.00 Божевiльнi.
00.00 Малобрiтанiя.
01.00 Покер. Європейський покерний тур. Барселона. П`ята частина.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Танки.
06.25 14.10 П`ята передача:
Європа
06.50,11.25 Люди в касках: ЛосАнджелес: Теслярi.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: По заявках телеглядачiв: третiй
випуск.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Сейсмостiкий
будинок.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Африканська савана.
12.20 Американський чоппер:
Як тато.
13.15 13.40 Махiнатори: BMW
M3.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Вибух бамперiв.
15.30 Брудна робiтка: Асфальтоукладальник.
16.25 Смертельний улов: Без
жалостi.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Трубоукладачi.
19.10,23.45 Американський чоппер: Як тато, ч. 2.
20.05,00.40 Крiзь кролячу нору з
Морганом Фрiменом: Як ми
сюди потрапили?
21.00 Руйнiвники легенд: Воднi
гори.
21.55 Новий свiт: Поїзди майбутнього.
22.50 Екотехнологии: Створюючи
майбутнє.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Корисні
дрібнички

Виявляється, навіть звичні
у побуті предмети можуть бути
придатними для інших, не менш
потрібних цілей:

Горіховий
майонез

Лимон
Найчастіше шматочки лимона
використовуються для надання особливого смаку чаю або каві. Виявляється, цей цитрус годиться і для дечого
іншого. Наприклад, лимонний сік не
дасть шматочкам яблука у фруктовому
салаті мати неапетитний коричневий
відтінок, а простіше кажучи – окислюватися. Натерши вологу поверхню
пластикової дошки лимонним соком,
можна позбавитися від плям, наприклад, від м’ясного соку. Плями від
чаю і кави на одязі теж не встоять: сік
потрібно розвести у воді в співвідношенні 1:1 і нанести на пляму, а через
деякий час змити проточною водою.
При машинному пранні півчашки
соку, додані до основного миючого
засобу, додасть білій білизні свіжість і
незвичайну білизну. Якщо шматочок
лимону посипати сіллю і протерти ним

поверхню мідного посуду, він засяє, як
новий. Болить горло? І тут на допомогу
прийде лимон! Кращий засіб від ангіни: лимонні шматочки без цукру. Два
лимони в день – і ангіна відступить.

Сода
Не тільки у пироги і булочки, але і
на сковорідки, обличчя і зуби! Здивовані? Проте соду дійсно можна використовувати не лише для випічки. Наприклад, сода може стати ідеальним
скрабом для обличчя: її найдрібніші
частинки ніжно видаляють мертві клітини шкіри. Приготувати пасту для
У С І

ЕФІРНІ

скраба дуже легко: три частини соди
змішати з однією частиною води, ніжно
помасажувати шкіру круговими рухами, уникаючи ділянки навколо очей,
змити водою. Таку ж пасту можна
використовувати для щоденної процедури чищення зубів – сода вибілить
їх краще за будь-яку зубну пасту.
Втім, і для очищення посуду сода теж
чудово підійде: засипати забруднену
поверхню сковорідки або каструлі содою, залити невеликою кількістю води
і залишити на декілька хвилин. Жир та
їжу, що висохла, тепер можна легко
видалити за допомогою губки.
К А Н А ЛИ

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї

Для приготування нам потрібні волоські горіхи (арахіс,
мигдаль) – 1 склянка, півсклянки олії, сіль, цукор (за смаком),
гірчиця – 1 ч. л., яблучний оцет – 1 ч. л., вода – третина склянки,
часник та зелень (за смаком).
Виконуємо наступне:
1. Горіхи подрібнюємо за допомогою комбайна (блендера,
млинця для кави тощо) до стану порошку.
2. Додаємо сіль, цукор, гірчицю, трішки води. Усе добре
перемішуємо.
3. По краплі додаємо олію і ретельно розтираємо, поки олія не
вбереться.
4. Додаємо решту води та оцет – маса почне біліти.
5. Воду додаємо до бажаної густоти – збиваємо міксером
(зручніше – комбайном – є отвір у кришці, особливо для олії).
6. Наостанок – часник і зелень, якщо ви – любитель такого
майонезу.
7. Виходить 200-300 г майонезу.
Смачного!

Інна ГРИГОРЯК, читачка «Версій»

О БЛ А С ТІ

теле Версії

11
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 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.00 Глибинне бурiння.
13.30 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 13 i 14 с.
15.25 Королева України.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Металург” (Донецьк) - ”Арсенал”
(Київ).
16.45 У перервi - Зелений коридор.
16.55 У перервi - Погода.
17.50,18.45,22.40 Погода.
18.00 Феєрiя мандрiв. Севастополь.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.20,21.45 William Kate wedding
(Весiлля Принца Уiльяма та
Кейт Мiддлтон).
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.25 Погода.
23.50 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.20 Х/ф ”Операцiя ”Пiлот”, 1 с.
04.00 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 13 i 14 с.
«1+1»
06.35 М/ф ”Смурфи”.
07.20,05.40 ”Справжнi лiкарi”.
08.10 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.40 ”Анатомiя слави”.
11.35 ”Шiсть кадрiв”.
12.20 ”Мiй зможе”.
13.45 Комедiя ”Кавказька полонянка”.
15.15 ”Пекельна кухня”.
16.40 Х/ф ”Неймовiрнi пригоди
Адель”.
18.35 ”Грошi”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Я буду жити”.
23.40 ”Зiрка+зiрка 2”.
01.55 Х/ф ”Пiраньї”. (3).
03.15 Бойовик ”Чоловiк собаки
Баскервiлiв”. (2).
04.25 Т/с ”Принцеса цирку”.
Iнтер
05.15 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
07.15 ”Найрозумнiший”.

09.00 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
09.15 ”Нашi”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Попелюшка для Баскова”.
11.10 ”Вирваний з натовпу”.
11.45 ”Позаочi”.
12.45 Х/ф ”Там, де живе любов”.
14.30 Т/с ”Бухта зниклих дайверов”, 1-4 с.
18.00 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.05 ”Розсмiшити комiка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 ”Майдан`s”.
22.20 ”Що? Де? Коли?”
23.25 ”Розбiр польотiв”.
00.25 Х/ф ”Кокаїн”. (2).
02.00 ”Подробицi” - ”Час”.
02.30 Д/ф ”Битви до Рiздва Христового”.
04.05 Д/с ”Походи в дикий свiт”.
ICTV
04.40,05.10 Погода.
04.45 Факти.
05.15,03.30 Х/ф ”На канатах”.
07.00 Real Comedy.
07.30 Козирне життя.
08.05 Х/ф ”Людина президента”.
10.05 Велика рiзниця.
11.05 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
11.30 Квартирне питання.
12.25 Х/ф ”Зорянi вiйни 1. Прихована загроза”.
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф ”Зорянi вiйни 2: атака
клонiв”.
23.40 Т/с ”Рюрiки”.
00.05 Жiноча логiка.
01.10 Х/ф ”Кривавий алмаз”. (2).
04.35 Т/с ”Загiн”.
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 ”Життя цiкаве”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.30 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.

понеділок
субота

30 квітня

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).
19.20,01.20 Д/ф ”Остання дорога
додому”, ч. 1.
20.20,02.20 Д/ф ”Остання дорога
додому”, ч. 2.
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, 1.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.05, 12.00, 13.00 Дитяча програма «Про казки»
9.50, 17.20, 21.50, 1.25 Познайомимось?
9.55, 17.25, 1.20 Погода
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
13.55 Х/Ф «Я тебе ненавиджу»
15.10 Дослідження океанів планети
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 3.50 Х/Ф «Клятва кохання»
0.35 Теми тижня
ТРК «Україна»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20,03.50 Т/с ”Сiмнадцять миттєвостей весни”
09.00 ”Життя на смак”.
10.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”.
12.00 Оголена красуня 2.
13.00 Х/ф ”Жiноча iнтуїцiя 2”.
15.45,02.15 Х/ф ”Люблю 9 березня!”
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.35 21.35 Т/с ”Бiля рiчки два
береги”
23.35 Т/с ”Дорожнiй патруль 4”
00.30 Т/с ”Вiддiл. Страшнi лейтенанти”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 10.55, 11.25, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25
«Погода»
07.15, 14.45 «Малятко»
07.35, 11.00 «Kids Flix»
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, 17.10 «Фільми та зірки»
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 «Живий. Фабрика зірок» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
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 – «Толока»
08.45, 12.00 – Т/ф
08.55 – «Буковинчики-веселинчики»
09.30, 13.00, 15.30, 00.15 – «Музичний експрес»
10.00 – «Акценти»
10.30 – «На музичній хвилі»
11.00 - «Країна талантів»
11.30, 19.05 - «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
11.55, 14.00, 19.00, 21.45, 00.00
– «Погода»
13.30 – «Жіночі долі» (рум. мов.)
14.05 – «А музика звучить…»
15.00 – «Будьте здорові»
16.00 – Х/ф
17.30, 21.00 – «Резонанс»
18.15 – «Реалії»
19.30 – «Формула успіху»
20.25 – «Святині Буковини»
20.45 – «Вечірня казка»
22.00 – Х/ф «Пропала грамота»
23.30 – «На музичній хвилі»
00.45 – Х/ф «Свідок на весіллі»
03.00, 05.00 – «А музика звучить…»
04.20 – «Пам’ять»

07.15 Х/ф ”Людина в прохiдному
дворi”, 4 с.
08.35 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.50 Х/ф ”Беремо все на себе”.
11.30 ”Речовий доказ”. У лiжку з
матусею.
12.00 Х/ф ”Переступити межу”.
15.25 Х/ф ”Я оголошую вам вiйну”.
17.00 Т/с ”Каменська 4”.
21.00 Х/ф ”Перший пiсля Бога”.
23.10 Х/ф ”Секс на виживання”.
(3).
01.10 Х/ф ”Мокасини Манiту”.
02.35 ”Речовий доказ”.
03.30 ”Агенти впливу”.
04.25 ”Правда життя”.
СТБ
05.20 М/ф ”Ну, постривай!”
06.20 Х/ф ”Iлля Муромець”.
07.55 ”Караоке на Майданi”.
08.55 ”Їмо вдома”.
10.05,23.00 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.10 ”Україна має талант! 3”.
14.15 ”Україна має талант! 3”.
Пiдсумки голосування.
14.40 ”Україна має талант! 3”.
Другий шанс.
16.05 Х/ф ”Екiпаж”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
21.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
22.10 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
01.15 Х/ф ”Не горюй”.
02.55 Х/ф ”Сни”. (2).
04.10 ”Мобiльна скринька”.

ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35,11.50 ”Єралаш”.
10.00,15.20 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 ”Одна за всiх”.
12.05 ”Iнтуїцiя”.
13.00 ”Їж та худни”.
13.30 ”Знайомство з батьками”.
14.25 19.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
16.15 ”Дом 2”.
17.10 Х/ф ”Мiськi дiвчата”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 ”Теорiя зради”.
23.00 ”Нереальнi предки”.
00.00 ”Бабуни & дiдуни”.
00.25 ”Дом 2”. Спецвипуск.
00.50 ”Гола правда”.
01.15 ”До свiтанку”.

Новий канал
06.10 Х/ф ”Полi”.
07.35 М/ф ”Принцеса-лебiдь 2”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
14.10 Даєш молодь.
14.25 ”Красунi”.
15.05 Зроби менi смiшно.
16.00 Х/ф ”Робiн Гуд. Принц
злодiїв”.
19.00 Х/ф ”Блондинка в законi
2”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф ”Успiху, Чак!” (2).
00.30 Спортрепортер.
00.35 Х/ф ”Апартаменти Джо”.
(2).
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Втрачений рай.
02.55 Незнайомка.
03.05,04.10,05.00,05.35 Зона
ночi.
03.10,04.15 Українцi Надiя.
05.05 Скiфи.
05.15 Скiфи (свiдоцтва i версiї).

НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.35 М/ф ”Срiбне копитце”.
06.50 М/ф ”Пригоди Васi Куролесова”.

К1
07.20 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
09.10 ”Тиждень моди”.
09.45 ”Галiлео”.
10.20 ”Брейн-ринг”.

ОГОЛОШЕННЯ
Загублений додаток до диплому РН №28473411, виданий
Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського
національного торговельно-економічного університету у 2006 році
на ім’я МАКАРА Романа Любомировича вважати недійсним.

Дорогі краяни!

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю
вас із найвеличнішим християнським
святом – Воскресінням Христовим.
Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці
кожного християнина, це великий дарунок Господньої
любові, який спонукає нас замислитися над одвічними
цінностями християнської моралі, нагадує про духовне
відродження, яке сьогодні потрібне всій українській нації.
Із настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й
сподівання на добру долю. Тож нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про
те, що терпіння нагороджується перемогою, а чесне життя увінчується славою.
Нехай разом із Великоднем у кожну буковинську домівку прийде здоров’я, радість,
любов, щастя, родинне тепло та праведні світлі помисли. Направимо наші молитви на
добрі справи в ім’я ствердження міцності і духовного збагачення Української Держави
та її народу. А Боже благословення хай буде надійною запорукою миру на нашій землі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою
Михайло Романів, начальник головного управління
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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11.00 ”Спецiя”.
11.20 ”Бiйцiвський клуб”.
12.20 ”Мокрий зорепад”.
13.00 М/ф ”Вiнкс клуб. Магiчна
пригода”.
14.50,00.00 Х/ф ”Перший лицар
при дворi Аладiна”.
16.40 Х/ф ”Черговий тато”.
18.20 Х/ф ”Грошi вирiшують усе”.
(2).
20.10 Х/ф ”Приватний курорт”.
(2).
21.50 Х/ф ”Людина року”.
01.40 Х/ф ”Поцiлуємось”. (2).
03.15 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,07.00,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00,17.15 Теорiя правди.
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.
18.15 Мегамашини.
19.15,20.15,21.15,22.15,23.00,00.00 Воїни.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
43.
02.00 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Вантажнi лiтаки.
06.25,13.40 Створення хотродiв: стань асом!: З мiсця в
кар`єр.
07.15,01.40 Вижити удвох: Роздiлилися.
08.10,23.45 Риба-меч: життя на
гачку: Палубнi вiйни.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Смеркова зона.
10.00,18.15 Рукотворнi чудеса:
Китай: Найшвидша залiзниця в свiтi.
10.55,17.20 Екотехнологии: Створюючи майбутнє.
11.50,19.10 Заводськi буднi: Вибухiвка.
12.20,19.40 Заводськi буднi: Вугiлля.
12.45 Брати по зброї: МиниRipsaw.
14.35 Крутий тюнiнг 2008: Hummer
Одiжьє.
15.30 Американський чоппер.
16.25 Потрiбна збiрка.
16.55 Як це працює.
20.05,04.05 Крутий тюнiнг 2008:
Challenger Джесi Джеймса.
21.00,05.00 Махiнатори: Jensen
Interceptor.
21.55 Брати по зброї: Штурмовик.
22.50,02.40 Пивовари: Вiд зерна i
до стакана.
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.
09.00,10.45,13.55,15.15,22.45
Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Свята Меса проголошення
блаженним Папи Йоанна
Павла II пiд проводом Папи
Римського Бенедикта XVI.
14.00 Золотий гусак.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Ворскла” (Полтава) - ”Зоря”
(Луганськ).
16.50 У перервi - Погода.
17.55 Х/ф ”Чамскраббер”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Д/ф ”Подорож на край
свiту”.
23.30 Погода.
23.35 Автодрайв.
23.50 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Хочу, щоб ти була.
02.20 Х/ф ”Операцiя ”Пiлот”, 2 с.
04.05 Х/ф ”Чамскраббер”.
«1+1»
07.25 М/ф ”Кришталик i пiнгвiн”.
08.35 М/ф: ”Айболить i Бармалей”, ”Як левеня та черепаха
спiвали пiсню”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,05.40 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.50 Мелодрама ”Я буду жити”.
17.25 Футбол. Динамо (Київ)
- Шахтар (Донецьк).
19.30,23.15 ”ТСН-Тиждень”.
20.10 ”Мiй зможе”.
21.30 ”Велика рiзниця”.
22.20 ”Свiтське життя”.
00.00 Х/ф ”Я, божевiльний”. (3).
01.30 Т/с ”Принцеса цирку”.
04.30 Бойовик ”Чоловiк собаки
Баскервiлiв”. (2).
Iнтер
04.40 ”Найрозумнiший”.
06.05 Найнебезпечнiшi тварини
свiту.
07.00 ”Поки всi вдома”.
07.45 ”Формула кохання”.
08.45 М/с ”Маша i Ведмiдь”.

Овен

Телець

теле Версії

1 травня

09.00,09.55,10.35,11.35,14.55 Недiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачевою i Галкiним”.
10.40 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.40 ”Орел i Решка”.
12.35 Х/ф ”Сiм няньок”.
14.00 ”Розсмiшити комiка”.
15.05 Х/ф ”Три тополi на Плющисi”.
16.45 ”Недiля з ”Кварталом”.
16.55 Х/ф ”Ми з майбутнього”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi”.
20.45 Х/ф ”Бiлий пiсок”.
22.25 Х/ф ”Холодне сонце”. (2).
00.25 Х/ф ”Вся президентська
рать”. (2).
02.45 ”Подробицi” - ”Час”.
03.15 Д/с ”Битви до Рiздва Христового”.
04.00 ”Найнебезпечнiшi тварини
свiту 3”.
ICTV
06.15,06.30 Погода.
06.20 Факти.
06.35 Квартирне питання.
07.30 Анекдоти по-українськи.
07.50 Т/с ”Рюрiки”.
08.15 Х/ф ”Остiн Пауерс. Шпигун,
який мене спокусив”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Х/ф ”Зорянi вiйни 2: Атака
клонiв”.
16.40 Велика рiзниця.
17.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”Зорянi вiйни 3: Помста
ситхiв”.
22.45 Х/ф ”Смертельна зброя
4”. (2).
01.10 Голi i смiшнi.
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Х/ф ”Пряма i явна загроза”.
(2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.15,23.50 ”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”.
07.10,08.55,17.50,20.15,22.55
”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”.
08.25,17.30 ”Не перший погляд”.
09.50 ”Досягти мети”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.

Час продемонструвати найкращі якості характеру. Але робити це варто діями. Кращий помічник
у вирішенні сімейних питань – інтуїція. Додайте до
свого раціону харчування більше овочів, злаків,
риби і сиру.

Можливі ділові поїздки і нетривалі відрядження. Відпочинок доведеться ненадовго
відкласти. Ваша цілеспрямованість принесе
чимало можливостей та дозволить збутися давнім
бажанням.

Близнюки

Остерігайтеся психологічних перевантажень.
Вони можуть спричинити депресію і навіть нервовий розлад. Проводьте більше часу на свіжому
повітрі, займіться спортом, налаштуйтеся на позитивну хвилю. Укінці тижня можливі романтичні
сюрпризи.

Рак

Тиждень буде переповнений паперовою
тяганиною. Матеріальне становище залежатиме
від партнерських зв’язків. Щирість та ніжність допоможе уникнути конфліктів з коханою людиною.
Будьте уважні до власного самопочуття – можете
застудитися.

У С І

13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Б. Хмельницький).
15.20 ”Рекламна кухня”.
16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20 ”Фактор безпеки”.
17.20 ”Палата”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.20,20.20,01.20,02.20 ”Час iнтерв`ю”.
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”.
04.40 ”Вперед, на Олiмп!”
ТВА
6.30, 7.45, 19.40, 0.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
8.50 Дитяча програма «Про казки»
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25 Погода
12.00 Міні мікс
12.55 Радіус
13.25 Так говорить Біблія
13.55 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.25, 2.00 Х/Ф «Командос»
16.50 Анатомія культури
19.30, 00.20 Нова гостьова
3.45 Х/Ф «Я тебя ненавиджу»
ТРК «Україна»
06.10 ”Життя на смак”.
07.00 Подiї.
07.20,04.00 Т/с ”Сiмнадцять миттєвостей весни”
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с ”Дорожнiй патруль 4”
11.00 Т/с ”Прощай, ”Макаров!”
13.00 Т/с ”Бiля рiчки два береги”
15.00 ”Чинник пiдлоги”.
16.00 Т/с ”Бiля рiчки два береги”.
18.00 19.25 Т/с ”Вiддiл. Пятницький”.
19.00 Подiї тижня.
20.40 Т/с ”Вiддiл. По праву”.
22.35 Футбольний уiк-енд.
00.00 Х/ф ”Полiт фантазiї”.
02.00 Х/ф ”Жiноча iнтуїцiя 2”.
05.10 Срiбний апельсин.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 16.10 «Малятко»
08.00, 11.55 «Kids Flix»
08.10, 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 «Подружки»
13.00, 01.30 «Блискуча година

від М2»
14.50 Д/ф
15.55 «Купаж»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Футзал. «Меркурій» (Чернівці) – «Продексім» (Херсон)
23.00 Х/ф «Переполох у гуртожитку» (3)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
– «Музичний експрес»
06.35, 11.20, 14.00, 19.15, 21.45,
00.00 – «Погода»
06.50 – «Палітра»
07.35 – «Тайм-аут»
08.00, 15.00 – «Реалії»
08.45 – М/ф
09.00 – «Моє сонечко»
10.00 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 – «Дольче Віта»
11.25 – «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 - Зорепад побажань”.
”Сузір’я почуттів”.(рум.
мов.)
12.00 – Т/ф
13.30 – «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
14.05, 02.30, 05.00 – «А музика
звучить…»
16.00, 00.45 – Х/ф «Таємничий
діамант»
18.00, 21.00 – «Подіум її життя»
18.45 – «Енциклопедія дизайну»
19.30, 03.40 – «Палітра»
20.25 – «Зелений БУМ»
20.45 – «Вечірня казка»
22.00 – Х/ф «Коли сонце було
Богом»
04.20 – «Милосердя»
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 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
14.35 Х/ф ”Мiськi дiвчата”.
16.15 ”Дом 2”.
17.10 Х/ф ”Джозi i кiшечки”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Х/ф ”Усi в захватi вiд Мерi”.
(2).
22.15 ”Теорiя зради”.
23.15 Т/с ”Реальна кров”, 19 i
20 c. (3).
01.15 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.40 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Годиться й так”.
06.35 М/ф ”Таємниця третьої
планети”.
07.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.40,14.50 Т/с ”Каменська 4”.

Ви і успіх – одне ціле. Імовірно, відновите
стосунки з колишньою симпатією. Вирішуватимете безліч організаційних питань, пов’язаних
з проблемами інших. Утримайтесь від позичання
грошей.

Лев

Діва

Самовпевненість може призвести до неоднозначних ситуацій, на які ви не розраховуєте. Життя
переповнюватиметься емоціями: закоханість, захоплення, фінансові надходження та миттєві розтрати.
Не буде зайвим курс косметологічних процедур та
масажу.

Терези

Можливі великі витрати, пов’язані з сімейним побутом. У зв’язку з цим зросте мотивація
до нових заробітків. Додатковим джерелом фінансування стане ділова пропозиція наприкінці
тижня. Привертатимете увагу представників
протилежної статі.

Скорпіон
ЕФІРНІ

Матеріальне становище покращиться. Це помітно вплине на якість життя. Намагайтеся утримати довкола себе тих людей, які нині біля вас. У сім’ї
можливі конфлікти. Втім, вони будуть незначними
і лише урізноманітнять емоційний стан.

К А Н А ЛИ

ЧЕРНІ В ЕЦЬК О Ї

11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Партiйний бордель.
12.00,03.40 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
16.45 Х/ф ”Вихiд”.
19.00,00.55 Х/ф ”Убити президента”.
21.00 Х/ф ”Полювання на динозавра”. (2).
23.00 Х/ф ”Мисливець за прибульцями”. (2).
02.35 ”Речовий доказ”.
05.00 ”Правда життя”.
СТБ
05.25 М/ф ”Ну, постривай!”
07.05 Х/ф ”Бiле сонце пустелi”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,02.45 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.35 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
15.50 ”Зоряне життя. Найскандальнiшi зорянi розлучення”.
17.00 ”Моя правда. Iрина Апексимова. Cльози залiзної
ледi”.
18.00 ”Росiйськi сенсацiї. Крутi
дiтки”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Маша i море”.
23.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
Новий канал
05.55 Клiпси.
06.20 М/ф ”Мурашка Антц”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.20 М/с ”Дональд Дак”.
09.45 Х/ф ”Блондинка в законi
2”.
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.45 Вiдеофанiя.
13.50 Ексклюзив.
14.45 Аналiз кровi.
15.25 Info-шок.
16.15 Т/с ”Воронiни”.
18.15 М/ф ”Три богатирi i Шамаханська цариця”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Поїздка до Америки”.
23.45 ”Красунi”.
00.25 Спортрепортер.
00.30 Х/ф ”Хлопчик в смугастiй
пiжамi”.
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Kairos.
03.05,04.20,05.30 Зона ночi.
03.10 Подорож у втрачене минуле.
03.40 Швидкоплинний сон.
04.25 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.45 З iм`ям єдиним.
К1
07.20 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
08.10 ”AutoEVO”.
08.45 М/ф ”Вiнкс клуб. Магiчна
пригода”.
10.30 ”Пройдисвiт”.
11.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
11.40,01.10 ”Слiдами пращурiв”.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

О БЛ А С ТІ

12
12.00,22.20 ”Не може бути”.
12.30,20.00 ”КВН”.
13.20 ”Якось у мiлiцiї”.
15.50 Х/ф ”Черговий тато”.
17.30 Х/ф ”Людина року”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.10 ”Слава Богу, ти прийшов!”
01.40 ”Нiчне життя”.
Мега
06.00,07.00,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00 Мегамашини.
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 Воїни.
19.15,20.15,21.15 Шукачi.
22.15,23.00,00.00 Секретнi iсторiї.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
44.
02.00 Абетка сексу.
03.30 Базука.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Сiльгосптехнiка.
06.25 03.40 Потрiбна збiрка.
06.50 Як це працює
07.15,02.40 Лабораторiя вибухових iдей: Катапульта для
катера.
08.10,20.05 ”25 кращих моментiв програми ”Руйнiвники
легенд”.
10.00 Риба-меч: життя на гачку:
Палубнi вiйни.
10.55 Золота лихоманка: Аляска:
Навколо один бруд.
11.50 Лiсоповал на болотах: Назад в болота.
12.45 Лiсоповал на болотах:
Грошова пастка.
13.40 Зухвалi проекти: Сiнгапурський парк атракцiонiв.
14.35 Зухвалi проекти: Кувейтськi
башти.
15.30 Брудна робiтка: Перевiзник
тварин.
16.25 Брудна робiтка: Екзотична
нянька.
17.20 Брудна робiтка.
18.15 Брудна робiтка: Механiка
боулiнгу.
19.10 Брудна робiтка: Оператор
прядильної машини.
21.55 Надлюди Стена Лi
22.50 Бiоiнженери.
23.45 Схибленi на трюках: Скейтборд: рекордна вертикаль.
00.15 Єдиний вихiд: Людина-катапульта.
00.40 Новий свiт: Поїзди майбутнього.
01.40 Руйнiвники легенд: Воднi
гори.
04.05 Заводськi буднi: Вибухiвка.
04.35 Заводськi буднi: Вугiлля.
05.00 Рукотворнi чудеса: Китай:
Найшвидша залiзниця в
свiтi.

Не поспішайте різко змінювати спосіб життя.
Аби уникнути ймовірних розчарувань, дійте не
навмання, а виключно з розрахунку. В коханні
– чимало відкриттів, здатних змінити ваші життєві
принципи.

Якщо направите свою енергію в творче русло,
то не просто відкриєте в собі нові грані, але й заслужите загальне схвалення. Можливий яскравий
любовний роман, але він буде короткочасним.
Настрій підніме вдалий «шопінг».

Вас очікує поповнення не лише фінансового, а й статусного характеру. Можливі
закордонні поїздки та нові інтереси. Вашої
уваги вимагатиме безліч людей з минулого та
незнайомці. Але вирішувати вам – приділяти
їм увагу чи ні.

Відсутність інформації гальмуватиме кар’єрне
зростання. Ситуація виправиться, варто лише
зачекати. Вас надихне час, присвячений дітям.
Виглядатимете чудово, тож можете розбити не
одне серце. Будьте поблажливі.
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Вся Угорщина – в келиху вина
жовтні виноградинки перетворюються
на маленькі ізюминки. А особливий
клімат дозволяє прогріватися повітрю
до 20 - 25 градусів навіть у жовтні.

Мабуть, кожен не проти спробувати щось смачненьке
та екзотичне, дізнатися щось нове для себе та поринути
у світ особливих смаків та ароматів… Відчути себе
справжнім цінителем всесвітньовідомих сортів вин можна
за допомогою виномаркету «Wine Time», який періодично
запрошує всіх бажаючих на лекції-дегустації.
Нинішня дегустація присвячена угорським винам. Точніше, відомому у всьому світі
регіону «Токай». Секрети відкривали експерти компанії
«Chateau Dereszla» – головний
винороб токайських вин Едіт та
комерційний директор Габор.
Нині в Угорщині нараховується
близько 22 винних регіони. 4 з них
– найважливіші. В Балатон Боглар
виробляють червоні вина, у Сопрон
– легкі білі вина, регіон «Єгер» славиться такими напоями, як «Кров
бика», «Каберне», «Мерло».

Серце виноробства
Найвідоміший регіон – «Токай»,
розташований на площі понад 5500
га у північно-східній частині Угорщини навколо невеликого села Токай,
неподалік від кордонів України та
Словаччини.
Особливістю цього регіону є

Регіон Токай знаходиться
під захистом ЮНЕСКО

те, що тут виробляються тільки білі
сорти вин.
На 70% площі вирощують особливий сорт винограду – «фурмінт».
Це один зі 100 найкращих сортів
винограду у світі, призначений для
виготовлення солодких вин. Ягоди
«фурмінту» покриваються благородною пліснявою, що додає вину
незрівнянного аромату.
Виноградники у Токаї знаходяться
на висоті від 100 до 250 м над рівнем
моря. Володіння «Chateau Dereszla»
«розкидані» у різних місцевостях. На
території регіону протікають дві ріки.
3-4 рази на рік місцевість біля цих
річок повністю затоплюється – утворюється невелике озеро. Це важливо
для розвитку благородної плісняви:
ранковий туман провокує пошкодження ягід, пліснява проникає у середину
і відбувається висушування та «зацукрення» усередині, адже підтримується потрібний рівень вологості. У

Незрівнянними Токайські вина
робить й особливий грунт. У цьому регіоні – 2 типи грунтів. 65% з них – вулканічні породи (креолін та андезит).
5 млн. років тому на цій території діяв
вулкан. Другий тип ґрунту – піщаний,
біля берегів річок.
Кожен з цих видів грунту впливає
на виноград по-різному. Надзвичайно,
але вино з одного сорту винограду,
вирощене на різних грунтах, матиме
різний смак!
2000 рік був досить урожайним
для збору винограду із великою кількістю благородної плісняви. Тому на
полицях магазинів Токайські вина із
позначкою «2000» знайти не важко.

Цілюща виноградна
есенція
На виготовленні вин компанія
«Chateau Dereszla» не зупиняється.
З 1000 кг ягід винограду винороби
видобувають 4-5 л есенції – солод-

Пан Габор «розкриває карти» виноробів
кого густого нектару, – надзвичайно
корисного напою. Це чистий сік винограду «ассу». В есенції досить високий
рівень природного цукру. Колись в
Угорщині такий нектар можна було
придбати лише в аптеках. Адже в
ньому міститься багато мікроелементів, антиоксидантів та натуральний
антибіотик. У сучасному світі досить
багато людей, стійких до синтетичних
антибіотиків, тож есенція заміняє ліки.
Її добре вживати вагітним жінкам у якості профілактики та при лікуванні різних
захворювань. Щоправда, у нас цілющий
напій можна придбати за 200$.

11 років тому компанію «Chateau Dereszla» викупили французькі
інвестори. Нині вони володіють великою кількістю винних садів та заводів
не тільки в Угорщині. Понад 500 га
виноградників в Аргентині, є заводи
в регіоні Шампань.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
Оцінити на смак напої відомих
брендів з усього світу ви можете за
адресою м. Чернівці, проспект Незалежності 52-а, виномаркет «Wine
Time».
ліцензія серія АГ №301317 від 16.08.2010

Пенсії чорнобильцям:
призначення потерпілим і ліквідаторам

Порядок виплати
пенсіїзадовіреністю
у відділеннях
Виплатиодержуютьусі,хтозазнаввпливурадіоактивногоопромінення поштового зв’язку
Призначення та виплата пенсій чорнобильцям проводиться
відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», а також
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постраждалими вважаються учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілі громадяни та діти, які
зазнали впливу радіоактивного
опромінення внаслідок аварії.
Особи, які мають право на дострокову пенсію:
• Учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС мають право на знижку пенсійного
віку від 5 до 10 років в залежності
від періоду роботи на території
зони відчуження, а саме:
- на 10 років – у разі, якщо вони
працювали у зазначеній зоні з моменту аварії до 1 липня 1986 року
незалежно від кількості робочих
днів, а від 1 липня 1986 року по
31 грудня 1986 року – не менше 5
календарних днів;
- на 8 років – у 1987 році не
менше 14 календарних днів;
- на 5 років – від 1 липня 1986
року по 31 грудня 1986 року від 1
до 5 календарних днів, у 1987 році
– від 10 до 14 календарних днів,
у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах
санітарної обробки населення і
дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних

днів у 1986 році;
• евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році
мають право на знижку пенсійного
віку на 10 років, а з інших територій зони відчуження у 1986 році
– на 8;
• особи, які постійно проживали або постійно проживають чи
постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993
року прожили або відпрацювали
у цій зоні не менше 2 років, мають
право на знижку пенсійного віку
на 4 роки та додатково на 1 рік за
кожний рік проживання (роботи),
але не більше 9 років;
• особам, які постійно проживали або постійно проживають, чи
постійно працювали або постійно
працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови,
що вони станом на 1 січня 1993
року прожили або відпрацювали
у цій зоні не менше 3 років, пенсійний вік знижується на 3 роки та
додатково на 1 рік за 2 роки проживання (роботи), але не більше
6 років;
• особам, які постійно проживали або постійно проживають, чи
постійно працювали або постійно
працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що
вони станом на 1 січня 1993 року
прожили або відпрацювали у цій
зоні не менше 4 років, пенсійний
вік знижується на 2 роки та додатково на 1 рік за 3 роки проживання

(роботи), але не більше 5 років;
• особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року
не менше 14 календарних днів
або не менше 3 місяців протягом
1986-1987 років за межами зони
відчуження на роботах з особливо
шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними
з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями,
пенсійний вік знижується на 2
роки.
Початкову величину зниження
пенсійного віку встановлюють
лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у
зазначених зонах з моменту аварії
по 31 липня 1986 року незалежно
від часу проживання або роботи в
цей період.
Учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС,
які відпрацювали на підземних
роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими
умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад
і показників, затверджуваним у
встановленому порядку (чоловіки
– 10 років і більше, жінки – 7 років
6 місяців і більше), вік виходу на
пенсію зменшується додатково на
три роки, а тим, що відпрацювали
на інших роботах зі шкідливими і
важкими умовами праці за списком
№2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку
(чоловіки – 12 років 6 місяців і

більше, жінки – 10 років і більше)
вік виходу на пенсію зменшується
додатково на один рік.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи за аналогічних
обставин вік виходу на пенсію
зменшується додатково на два
роки та на один рік відповідно.

Звертаємо увагу!
Пенсійний вік за бажанням
особи може бути знижено тільки за
однією підставою, передбаченою
статтею 55 Закону «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якщо не
обумовлено інше.
Під час визначення права на
пенсію осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
необхідно виходити з того, що для
застосування початкової величини
зниження пенсійного віку обов’язковою умовою є проживання чи
робота на забрудненій території
у період від 26 квітня по 31 липня
1986 року незалежно від тривалості періоду, а також те, що станом на
1 січня 1993 року особа повинна
прожити (відпрацювати) певний
період, який відповідає цій зоні
радіоактивного забруднення.
Пенсії за віком із наданням
знижки пенсійного віку призначаються чорнобильцям за наявності не менше 5 років страхового
стажу.

Олена ПОЛІЩУК, начальник
відділу спеціальних пенсій ГУ
ПФУ в Чернівецькій області

До управлінь Пенсійного фонду України в
районах Чернівецької області надходять непоодинокі звернення від громадян, які скаржаться, що
листоноші відмовляються виплачувати їм пенсію
за довіреністю.
Відповідно до статті 47 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія може виплачуватися за довіреністю,
порядок оформлення і строк дії якої визначаються
законом.
Згідно з «Інструкцією про виплату та доставку
пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку» (вона затверджена
наказом від 28.04.2009 за №464/156 Міністерства
транспорту та зв’язку України, Міністерства праці
та соціальної політики України, та постановою
правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 №14-1, зареєстрована в Мінюсті України
02.07.2009 за №592/16608) виплата пенсії за
довіреністю здійснюється протягом усього періоду
дії довіреності за умови поновлення пенсіонером
заяви про виплату пенсії за довіреністю через
кожний рік дії такої довіреності.
Якщо довіреність оформлена на строк понад
один рік, то після закінчення кожного року дії довіреності пенсіонер зобов’язаний звернутися із
заявою до відповідного органу Пенсійного фонду
за місцем фактичного проживання щодо продовження виплати пенсії за довіреністю.
Після отримання такої заяви у відомості на
виплату пенсій орган Пенсійного фонду навпроти
прізвища одержувача пенсії робить відмітку про
поновлення заяви про виплату пенсії за довіреністю.
У разі відсутності відповідної відмітки (літери
«Д») у відомості, виплата пенсії за довіреністю, з
дати вчинення якої минуло більше року, підприємствами поштового зв’язку не допускається.

Тетяна ІВАХНЕНКО, головний спеціаліст
управління виплати пенсій
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Штучнийсуглобдопомагаєрозпочатижиттязнову

Аби зробити операцію – не треба їхати до Польщі!
До редакції «Версій» надійшов лист від
тернопільчанки Наталії ШВЕЦЬ із розповіддю для тих,
хто втратив надію на вирішення своїх проблем…
«Народилась я із вродженою
дисплазією кульшових суглобів.
Дізналася про це лише після перших пологів, коли почала відчувати
сильні болі в спині, кульшовому та
колінному суглобах. До цього я постійно займалася спортом, бігала,
стрибала.
Візит до лікаря розставив усе на
свої місця:
– Ваша проблема – у кульшовому
суглобі, від якого болі віддають у
поперек та вниз у коліно, – сказали
мені.
Вердикт був суворим – необхідне ендопротезування кульшового
суглоба, тобто треба імплантувати
штучний. Про операцію навіть не
думала, але суглоб болів усе більше.
Уночі вже не могла спати. Терпіти
не було сил. Думки про операцію
виникали все частіше… Несподівана
зустріч із прооперованою пацієнткою
з подібним діагнозом, яка чудово
ходила без милиць і не кульгала,
остаточно налаштувала мене на імплантацію кульшового суглоба.
Через кілька днів після операції
я почала ходити з милицями, але неприємні відчуття у хворому суглобі не
вщухали, а навіть поступово зростали і після виписки біль не дозволяв
мені повністю ставати на прооперовану ногу. Візит до лікаря не дав
бажаних результатів – положення
імплантатів на зроблених рентгенограмах було відмінне. Проте ниючий
біль поступово посилювався, у мене
виникла анемія. Після аналізу крові

виявили ознаки інфекції в організмі,
збільшення кількості лейкоцитів і
зниження гемоглобіну. А за кілька
днів утворився маленький отвір у
ділянці прооперованого суглоба,
звідти почав виділятися гній…
Ортопед виніс невтішний вердикт. Нагноєння кульшового суглоба
потребувало ревізійного протезування. Але в умовах тієї лікарні, в якій я
була прооперована, така операція
була неможлива.
Справа у тому, що повторне протезування набагато складніше, ніж
первинне, воно потребує повного обладнання, оснащення та відповідних
матеріалів. Тому мені запропонували
їхати до Києва чи Польщі…

Шлях до одужання
Випадково, через газетну публікацію, дізналася, що в Чернівцях
існує Шведсько-Українська клініка
травматології та ортопедії. Отож, з
останньою надією вирушила туди.
Там мене люб’язно проконсультували і зробили аналіз із рани. Визначили збудника та зробили антибіотикограму, щоби з’ясувати, який
антибіотик найкраще вбиває мою,
так би мовити, інфекцію. Далі пояснили, що суглоб, який нагноївся,
необхідно повністю видалити та
встановити тимчасовий – на 6 тижнів.
І тільки потім провести ендопротезування постійним суглобом.
Взяла до уваги те, що в клініці
працюють кваліфіковані лікарі, є
відповідні умови та обладнання

для лікування. Я переговорила із
десятком пацієнтів, які раніше тут
оперувалися, дізналася про результати їхнього лікування, і коли пересвідчилася у надійності – погодилася
на операцію. І не прогадала! Вже на
перший день після операції, мені
стало значно краще. А через тиждень
мене виписали додому. Не вірилося,
що вже не відчуваю болю. Щоправда,
засмучувало, що попереду була операція із заміни спейсера на постійний
суглоб. Вже через 6 тижнів імплантували постійний суглоб. Операція
тривала 1 годину, і вже через 5 годин
лікарі мене підняли на ноги!
Я надзвичайно щаслива і вдячна,
що обрала саме клініку «Енгельхольм»!
Звертаємося до Ярослава
ВАСИЛЬЧИШИНА, головного
лікаря Шведсько-української
клініки «Енгельхольм» у Чернівцях:
– Ярославе Миколайовичу, від
якого року ви імплантуєте штучні
суглоби?
– Вперше на таких операціях я
побував у 1996 році в Німеччині. З тих
пір мріяв започаткувати такі операції
у рідних Чернівцях. Особисто я перші
суглоби імплантував у відділенні патологічної анатомії Обласної лікарні нашого міста у 1998 році… небіжчикам.
Це були тренувальні операції, адже,
як би це страшно не звучало, краще
тренуватися на неживих.
Першим пацієнтом у 1999 році
став відомий на Буковині футболіст,
Валерій Семенов. Він прийшов до
нас на милицях. Операцію проводили разом із фахівцями з Німеччини
Гарольдом Лєманом та Олександром
Коганом. Від того часу й досі Валерій Семенов тренує дітей грати у

Лікуймосячерез…вуха

ми наконечниками або голками,
впливаючи на проекційні зони або
точки. Але деякі прийоми аурикулярного масажу можна виконувати
самостійно:
▪ Вранці, щоб розбудити організм, масажуйте вуха теплими
долонями за годинниковою стрілкою, ввечері – проти годинникової
стрілки, щоб зняти напругу і спокійно заснути.
▪ При набряках ніг масажують
краї вушних раковин.
Проекційні точки внутрішніх
органів – у центральному поглибленні вуха:

суттєвих крововтрат не має.
Через 5-6 годин пацієнт починає
ходити, повністю навантажуючи
прооперовану кінцівку, наступного
дня – без милиць, тільки з одним
ціпком вільно гуляє відділенням. На
третій день після операції пацієнта
можна виписувати додому.
– То ви не переливаєте кров
взагалі?
– Переливаємо, але при ревізійних
випадках. Коли є потреба видалити
раніше імплантований зношений чи
інфікований суглоб. Такі операції триваліші і складніші, як от у пані Наталії,
яка написала вам листа.
– Бувають випадки, коли пацієнту необхідно імплантувати
штучний суглоб негайно?
При субкапітальних переломах
шийки стегна у людей похилого віку
(після 60 років). У розвинутих країнах таку операцію проводять через
кілька годин після травми.

Микола ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «Версії»
Адреса клініки: м. Чернівці,
вул. Червоноармійська, 226. Тел.
515882.

«Виходимо»зпоступравильно!

Час від часу на вухах з’являються
болючі точки. Болить так, що не
можливо доторкнутися! Але рука
мимоволі тягнеться до вуха, щоб
розім’яти, розтерти. І тремо доти,
доки не почне горіти. А біль тим
часом загострюється, поширюється і
непомітно слабшає. Тоді можна відчути
приємне розслаблення в ділянці шиї і
загальне поліпшення самопочуття.
Те, що ви щойно зробили зі своїми вухами, називається аурикулярним масажем.
Позбувшись від болів зовнішнього вуха, ви допомогли своєму
організму справитися з більш серйозною внутрішньою проблемою.
Весь секрет у тому, що на поверхні
вуха, як на карті, проектується
розташування всіх систем і органів
нашого тіла. Фахівці вважають,
що таких точок на вусі від 170 до
200. Через них можна впливати
на організм, позбавляючи його від
конкретних захворювань.
У медицині масаж вуха виконують пальцями рук, спеціальни-

футбол.
– Післяопераційні ускладнення бувають?
Медицини без ускладнень не існує. Головна мета фахівців – звести
їх нанівець. Основне важке ускладнення, якого ми боїмося – це нагноєння прооперованого суглоба.
Тому вже три роки у нас працює інстальована шведськими партнерами
система ультрастерильної очистки
«Aersonett», яка дозволила знизити
ризик інфекційних ускладнень у 10
разів.
– У розвинутих країнах оперують так, як у нас?
– У нашій клініці результати операцій з імплантації кульшових та колінних суглобів такі ж, як і в кращих
приватних клініках США, Німеччини,
Австрії, Швейцарії. Пацієнту проводиться операція за допомогою мініінвазивної технології спеціальними
інструментами. Через мінімальний
розріз, зазвичай 6-8 см довжиною,
імплантується штучний суглоб: кульшовий суглоб за 30-50 хв., колінний
– за 40-60 хв. Операція не потребує
переливання донорської крові, адже

▪ Втому очей зніме масаж мочки
вуха в центральній точці.
▪ Масажуючи внутрішню частину мочки, полегшите зубний біль.
▪ Слабке натискування на хрящі
біля основи вушної раковини відновлює працездатність;
▪ На вертикальному згині вуха
– точка знеболення.
Перед масажем вуха слід розігріти: обертання долонями (виконувати 80 -100 разів), натискання
(3-5 сек.), розтирання та поплескування.
Аурикулярний масаж – гарна
профілактика різних недуг.

Після тривалого посту християни починають святкувати Великдень. Але дієтологи попереджають
про небезпеку, яка може виникнути
під час різкої зміни харчового раціону.
Наслідки виходу з посту можуть
бути не такими негативними, якщо
дотримуватися правил:
1. Кількість їжі, яка споживається за святковим столом, не повинна бути надмірною. Припиніть
їсти, коли ще лишається невеличке
відчуття голоду. Не намагайтеся
з’їсти більше за допомогою лікарських засобів. Останні здатні лише
частково покращити травлення
їжі та не попереджають наслідки
переїдання.
2. Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим. Не
вживайте понад 150-200 г м’яса, більше одного яйця та багато соусів, які містять
велику кількість тваринних жирів.
3. Безпечні та корисні продукти за святковим столом – риба та продукти
рослинного походження (фрукти, овочі, злаки).
4. Особливо обережно вживайте алкоголь. У жодному випадку не вживайте
спиртне без їжі. Після посту його кількість слід зменшити у два-три рази відносно
звичайної дози.
5. Вихід з посту потребує максимальної обережності у дітей, підлітків,людей
похилого віку та з хронічними хворобами внутрішніх органів. Таким людям взагалі слід утриматися від вживання тваринної їжі та алкоголю протягом перших
днів.
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Мислю, майструю – отже, існую!
85-річний чернівецький винахідник Олександр Шевченко за
своє тривале і цікаве життя змайстрував та вдосконалив не один
десяток корисних речей. Чого лише вартує його ледь не казковий
апарат для виготовлення живої та мертвої води, про який ми вже
писали у попередніх номерах газети! Різноманітні побутові пристрої,
вітряки, маслоробки, прялки народний умілець почав майструвати
ще з самого дитинства… Олександр Мефодійович каже, що своїми
талантами завдячує дідусеві Ємельяну, який хоч і був безграмотним,
не вмів ні читати, ні писати – проте завдяки природній допитливості
та гострому розуму зводив людям будинки та церкви, для себе
побудував млин, молотилку, і навіть косарку!

селі цивілізацію. Життя ніби налаштовувалося,
пішов 1942 рік…

Сім разів мене ловили, сім
разів я утікав!
– І тоді німців почали бити! Здаля чути було
гуркіт, канонаду… Нашу молодь намагалися
примусово відправити в Німеччину на роботу.
Оточували село, зганяли молодих юнаків та
дівчат, і ешелонами вивозили… Сім разів мене
ловили, і кожен раз я втікав. Треба думати – і я
думав… Тікав і з ешелону, і з різних таборів та
будівель, де нас утримували перед відправкою
в Німеччину.

До школи – з лінійкою із
чурбака
– Коли мені було 3-4 роки, я постійно «пропадав» у дідуся, адже мені дуже подобалося
спостерігати за тим, що він майструє, – згадує
своє дитинство Олександр Шевченко. – Вже в
п’ятирічному віці я вивчив цифри і букви, скоро
мав піти в школу, проте не мав з чим – час тоді
був скрутний, не було ні лінійки, ні ручки. То
дід мені каже: «Ось візьми шматочок чурбака
дерев’яного, обтеши його, обрубай, фуганочком простругай – і буде тобі лінійка!». Мусолив
я той чурбак цілий день і нарешті в мене щось
вийшло схоже на лінійку. Щоправда, кривувата
трішки… Дідусь топірцем її підправив: «О, тепер
рівна!»
Олександр Мефодійович був старшим
у сім’ї, батьки майже весь час працювали в
колгоспі, тож йому доводилося наглядати за
дванадцятьма своїми молодшими братиками
та сестричками, бути їм і за батька, і за педагога…
– Змалечку я пас корову, пам’ятаю, як
важко доводилося тягати відрами воду з колодязя, що був аж за 300 метрів від хати… Під
час війни, коли німецькі війська окупували
наше село Іванівку (тоді ще Кіровоградської
області), навколо було багато покинутих полів
з урожаєм, нікому було його збирати. Стояли
покинуті поля із соняшником. То я подумав:
треба зробити маслоробку, адже олія тоді була
дуже дефіцитним товаром…
За допомогою дідуся маслоробку, попри брак потрібних деталей та технологічні
труднощі, таки вдалося змайструвати. Отож,
забезпечили олією не тільки себе, але й усіх
навколишніх сусідів.
Дуже популярними в часи окупації були
саморобні запальнички з патрону, які продавалися на ринку за 20 рублів. Наприклад,
пуд зерна (16 кг) тоді коштував 16 рублів. Виготовляв їх і Олександр Мефодійович, по 2-3
на день, поки, зрештою, мовою маркетингу
– «ринок не наситився». І тоді він надумав
зробити… прялку.
– Мій хресний батько робив прялки. Одягу
тоді не вистачало, тож це був добрий заробіток.
Дідусь спочатку з мене сміявся, але коли побачив, що справа знову ладнається – гукнув
батьку: Мефодій, рушай в ліс, липа потрібна

йович там недовго…
– 1947 року – голод був страшний, багато
людей померло, – каже Олександр Мефодійович. – Вмирали і студенти, бо харчувалися лише
одним супчиком, які готували у їдальні...
Тож дядько Олександра, полковник-танкіст, аби племінник не помер з голоду під час
навчання, «посприяв», аби того забрали до
армії – там тоді солдатів краще годували… Порізному складалася служба Олександра: він
вчився в різних танково-технічних училищах,
служив солдатом в Білій церкві.
– Капітан батальйону вишикував нас, гавриків, і каже: «Хто з вас відрізняє керосин від
бензину – крок вперед!» А тітка моя працювала
трактористкою – в п’ять років я кермував вже на
тракторі. Отак я і служив в армії водієм.
1950 року, після завершення навчання в
Київському вищому інженерному танковому
училищі лейтенант Олександр Шевченко
служив в Олександрії техніком танкового
дивізіону, в десантному танково-самохідному
батальйоні. Проте військового інженера завжди дратувало «армійське солдафонство»,
тож згодом він армію залишив, подався «на
гражданку».

Гроші – не головне у житті

(деталі станка робилися саме з неї).
Олександр Мефодійович не просто змайстрував прялку, а й вдосконалив її: замість
традиційного дерев’яного колеса використав
велике 70-кілограмове чугунне – «воно мало
хороший мах, інерцію», а от веретено прилаштував на шарикопідшипниках з підбитого
німецького автомобіля. Батько повіз прялку
на ринок і продав… за 1600 рублів! Тоді прялки
почали виготовляти усією сім’єю, по дві – на
тиждень.
Дідусь Олександра Мефодійовича працював столяром в колгоспі, в тій же будівлі
ковалем працював і дядько Олександра, отож
допитливий хлопчик швидко дізнався, що таке
залізо, сталь, як його загартовувати, паяти.
Розбирався і в електриці…
– Якось партизани підбили німецьку машину. Вона лежала в лісі розбита, обгоріла,
нікому не потрібна… То я конем поїхав туди,
і все що можна було з неї познімав: електропровід, амперметр, вольтметр, генератор.
Приволік з лісу ще високу жердину – то й на
пагорбі змайстрував вітряк, почав отримувати
електроенергію…
Отак, незважаючи на розруху і безлад,
допитливий винахідник разом зі своїм дідусем
і батьком відновлювали в занедбаному війною

– Якось загнали нас в клуб, і чекали на вантажівки, щоб відвезти на відправку ешелонами
до Німеччини. Ходив я тоді в німецькій формі:
бо змайстрував вдома самогонний апарат
– гнав самогон відрами! – а німці міняли його на
своє обмундирування, годинники, румуни пропонували навіть зброю – пістолети, патрони,
гранати… Отож, ввечері нас повели колоною
через село до вантажівок. І тут ми порівнялися
з колоною німецьких військових. Я дочекався
вдалого моменту, натягнув на голову пілотку,
– і ступив крок вбік, прилаштувавшись до військових позаду. Пройшов метрів 200, звернув
в під’їзд, городами добрався додому, 4 доби
переховувався в сховищі – глибокій ямі під
землею…
Коли радянські війська визволили Іванівку,
Олександра Шевченка військкомат відправив
вчитися до Кіровоградського будівельного технікуму – Радянському Союзу терміново потрібні
були будівельники, щоб відновлювати країну.
Проте махати ковшем і кельнею, маючи такі
технічні задатки, Олександру Мефодійовичу
не хотілося. Тож, перебуваючи з товаришем в
Дніпропетровську на практиці, хлопці ще й ходили на підготовчі курси до Інституту інженерів
залізничного транспорту, і згодом вступили до
цього вишу. Проте вчився Олександр Мефоді-

Проте цивільне життя мало свої перепони, а найбільша – комуністична партія, в яку
Олександр Шевченко вперто не хотів вступати,
вважаючи, що туди пхається занадто багато
кар’єристів і пристосуванців. Тож, через свою
принциповість, Олександру Мефодійовичу
де тільки і ким не довелося працювати: конструктором на взуттєвій фабриці, інженером
в «Електронмаші», нічним директором на
«Гравітоні», директором в «Сільгосптехніці»,
викладачем, завгоспом, звичайним столяром
та електриком – про все і не розповіси… Проте,
де б не працював і чим би не займався, весь
час щось вигадував, модернізовував, вдосконалював… Зі своїми винаходами та розробками
Олександр Шевченко об’їздив чи не весь Союз.
Бо майже кожен завод, чи якесь виробництво
охоче преміювало кожного умільця, який вдосконалював їхню продукцію, розробку нового.
Коли ж Радянський Союз розвалився, винахідник втратив десятки тисяч рублів, які були на
його банківському рахунку.
Проте він цим не переймається: «гроші – не
головне у житті, інакше давно вже б виїхав десь
за кордон». Каже, що завдяки його винаходам
Україна могла б заробити мільярди, проте
державні інтереси у наших керманичів – не на
першому місці. Та й чи будуть місцеві чиновники зацікавлені, щоби громадяни вдесятеро менше платили за електроенергію, тепло та чисту
воду, легко вирощували на своїх клаптиках
городу величезні урожаї, не хворіли і не носили
у медичні кабінети гроші? Отож і виходить, що
винахідник майструє усілякі корисні речі лише
для себе та своїх знайомих… Але хтозна, може
до сторічного ювілею славетного винахідника
щось зміниться на краще?

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Депутати – під пильним наглядом!
«Народом обраний – народу
прозвітуй!» – проект під таким гаслом впроваджувала на Буковині
впродовж 2009-2011 років обласна
громадська організація «Комітет
виборців».
Мета проекту – забезпечити
громадський контроль за виконанням передвиборчих обіцянок з боку
політичних партій, представники
яких увійшли до складу Чернівецької
обласної, а також Вижницької, Гли-

боцької, Заставнівської, Сторожинецької, Кіцманської та Хотинської
рад. Основне завдання організаторів
– покращення зв’язків між виборцями та депутатами, політичними
партіями.
– Діяльність депутатів місцевих
рад поки що залишає бажати кращого,– говорить Ігор БАБ’ЮК, керівник проекту. – Зазвичай робота
районних рад виглядає, у кращому
випадку, як збори племінних вождів,

які жодним чином не підзвітні своєму
народу і які, ніби, не залежать від
волі власного народу.
Активісти організації провели 12
круглих столів з депутатами обласної
та районних рад, щоби забезпечити
тісніші зв’язки між виборцями та
представниками влади. Окрім цього,
з ініціативи Комітету було організовано 6 навчальних семінарів для
новообраних депутатів.
Під час круглих столів «Сто днів

депутатства. Перші результати роботи районної ради» в районах Чернівецької області обговорювались
основні проблеми, які виникають у
депутатів місцевих рад в роботі із
виборцями.
Ігор Баб’юк відзначає, що більшість місцевих депутатів так і не
змогли налагодити системної роботи
з виборцями. Громадські приймальні
відкривають у районах переважно
на базі партійних офісів. Робота

депутатів у багатьох випадках ведеться в округах неорганізовано (в
кращому випадку відвідування сесій
сільської ради, або ж зборів села).
Більшість програм приймаються
районними радами без попереднього
обговорення з громадськістю. А щодо
громадських слухань або доручень
виборців депутату, які передбачені
законодавством України, для депутатів районного рівня це взагалі
«ноу-хау».
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Великодні

Буковинське яйце-райце, триметрове…
Чи можна уявити собі Великдень без паски, а паску
без писанки? Напевне, що ні! Сьогодні в українців це
свято – одне з найбільших та найколоритніших. Чи
не в кожному магазині напередодні пасхальних днів
продаються спеціальні наліпки для яєць, і з давнім
орнаментом, і навіть героями диснеївських мультиків.
Проте кожна поважаюча себе ґаздиня, коли до
Великодня залишаються лічені дні, обов’язково візьме
до рук пензлика, і власноруч розмалює свої крашанки.

Тож ТРЦ «Депо», продовжуючи
вже започатковану торік традицію,
знову влаштував у своїх стінах фестиваль писанок, щоб познайомити
чернівчан з різними техніками писанкарства. Сучасні професійні
майстри-писанкарі, самодіяльні
художники, і навіть прості сільські
жіночки поз’їжджалися сюди з різних
куточків Буковини: з Виженки, з
Топорівців, з Рідківців… Справжнім
подарунком стала виставка колекції
писанок Михайла Фірчука, яка є однією з найбільших у світі. Сьогодні
колекція складається з п’яти тисяч
писанок, які Михайло Фірчук вивчив
і описав, винайшов спосіб їх реставрування та консервації.
Проте найбільший сюрприз для
відвідувачів та учасників фестивалю
– велетенське триметрове розкреслене яйце в холі ТРЦ «Депо», яку організатори охрестили «найбільшою
писанкою Буковини», запропонувавши усім бажаючим… розмалювати
його! Що гості фестивалю, а особливо – малеча, і робили з превеликим
задоволенням.
– Найбільшу писанку Буковини
розробляла моя колега, яка працює

зі мною в Чернівецькому комерційному технікумі, Анна Андріївна, – каже
Світлана Красовська, практичний
психолог та писанкарка за покликанням. – Вона хотіла в цю писанку
вкласти якнайбільше буковинської
символіки. Тут в ромбах зображені
восьмираменні зірки, оскільки це
надзвичайно потужні символи, які
відтворюють світобудову, весь процес творення життя на Землі. Зокрема, вчені стверджують, що навколо

кожної людини просторова аура має
форму восьмираменної зірки. Тобто,
цей візерунок нагадує нам про те,
що в мікрокосмосі є макрокосмос,
що ми є частинкою дуже великого,
божественного, і ми маємо пам’ятати
про свій духовний світ. Ромб – символ
землі, а зірка – сонця…
Для мене – це найбільша писанка, в створенні якої я брала участь.
Писанку може створити кожна людина. Проте не кожен вірить, що може
створити таке чудо. Раніше писанки
писали обрані люди. Традиція ця
надзвичайно древня і сягає ще часів
матріархату, коли жінка була верховною жрицею і їй давалися вищі
духовні символи. Вона була берегинею роду, берегинею народу свого.
І вона мала ці символи зберегти і
передати. І подивіться, на такому
крихкому яєчку ці символи пройшли
через тисячі років, ще з трипільських
часів. Тому що ці знання передавалися
тільки в роду: мати передавала їх своїй

дочці, або бабуня онучці. Якщо по жіночій лінії родина не продовжувалася,
то свекруха ці знання передавала
невістці, але тоді вже їх треба було заслужити. За радянських часів писанкарство заборонялося, писанкарок
вивозили до Сибіру, на заслання, тому
ця традиція втрачалася. Тепер треба її
відновлювати.
За словами арт-менеджера торговельно-розважального центру
Антона Сисюка, найбільшу писанку
Буковини майстрували понад два
тижні: замовлялася конструкція,
обтягувалася тканиною, вже тут на
місці її монтували та розкреслювали…
Зокрема, тканину підготувала фірма,
яка виробляє чохли для автомобілів,
тож коли організатори фестивалю
звернулися до них з таким «замовленням», у фірмі навіть спочатку
подумали, що це якийсь жарт.

– Ми плануємо влаштовувати
свято писанки щороку, і сподіваємося, що колись усі три поверхи
торговельного центру будуть заповнені писанками, передпасхальними
виставками та експозиціями, – каже
Антон Сисюк. – Знаєте, люди часто
підходять і питають: що буде з цією
величезною писанкою після Пасхальних свят? Зараз у нас триває
акція від супермаркету «Сільпо»,
21 квітня відбудеться лотерея, під
час якої розігруватимуться 15 великодніх кошиків… То ми жартуємо,
що ця писанка буде гран-прі цього
розіграшу, щасливчик зможе забрати її до себе в квартиру чи відвезти
на дачу!
Велика писанка і тисячі маленьких демонструватимуться ще кілька
тижнів, тож – не проґавте!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Скільки коштує пасхальний кошик
Великдень – одне з головних церковних свят. І, зважаючи на сувору
реальність, одне з найдорожчих. Щоби
наповнити свій кошик, буковинцям доведеться викласти чималу суму.
Асортимент пасхальних продуктів
та аксесуарів, представлений на ринках – найрізноманітніший. Що покласти
до великоднього кошика – особиста
справа кожного. Тут усе залежить
від «можливостей» вашого гаманця.
Проте перетворювати кошик у міні-холодильник теж не варто. Традиційний
набір продуктів – це паска, писанки
(крашанки), шинка або ковбаса, сир,
масло, сіль і хрін.
На сувеніри та пасхальну атрибутику ціни не змінюються, – як один
запевняють продавці. А дехто навіть
готовий віддати зі знижками, адже
торгівля цьогоріч, за їх словами, «не
йде». Проте це аж ніяк не стосується
виробів ручної роботи. Зокрема вишиті
рушники коштують цього року близько
60 грн, та покупців не бракує.
– Сьогодні у місті мало хто займається вишивкою, – каже пані Дарина,
майстриня з Івано-Франківщини,
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– тому купують готові вироби. До Пасхи з сестрою готуємось заздалегідь.
Я вишиваю рушники, а вона – малює
писанки.
Ціни на ручні роботи кожен встановлює індивідуальні. За крашанку
просять 2 грн, за писанки – від 4-ох грн,
залежно від складності роботи.
У м’ясних та молочних відділах
людно. Попри високі ціни, охочих придбати ковбасу чи сир – хоч відбавляй.
Продавці на ринках заохочують скуповуватися заздалегідь, мовляв, ціни
з шаленою швидкістю ростимуть із дня
у день. Щоб перевірити цю інформацію, ми звернулися за коментарем до
фахівця.
– Ціни на ринках відносно стабільні.
Різких подорожчань не було. Лише на
4-5% зросли ціни на яйця та на 1%
– на цукор-пісок, – зазначає Віктор
ЛАЩАК, начальник Державної
інспекції з контролю за цінами в
області. – Перед пасхальними святами
молочна та м’ясна продукція завжди
трохи дорожчає. Проте вже після свят
все повертається у своє русло. Тож за
два тижні очікуємо здешевшання овочів

та молочних продуктів, оскільки ринок
ними буде перенасичений.
Сьогодні домашня ковбаса коштує
від 30 до 80 грн/кг, залежно від якості,
шинка – 40 грн/кг і більше.
Ціни на яйця різноманітні – починаючи від 60 коп. і вище. Відтак, два
десятка обійдеться щонайменше у
12 грн.
Що стосується молочних продуктів, то твердий сир можна придбати
за ціною від 40 грн/кг і значно дорожче. Творог нам усюди пропонували
за 20 грн/кг, масло – за 60-65 грн/кг.
Паски цього року коштуватимуть
від 5 грн, залежно від розміру. Середня
– близько 20 грн. Якщо ж у вас немає
кошика, то це ще 60-80 грн.

Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»
Паска – 5-30 грн
Яйця (10 шт.) – 6.5-12 грн
Ковбаса домашня
(1 кг) – від 30 до 75 грн
Масло (1 кг) – 60-65 грн
Творог (1 кг) – 20 грн

Сир твердий (1 кг)
– від 40 грн
Шинка (1 кг) – від 40 грн
Кошик – 60-80 грн
Вишитий рушник – 60 грн
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