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Версії

ЕВОЛЮЦІЯ ПО-ЧЕРНІВЕЦЬКІ
Газета «ВЕРСІЇ» самостійно провела невеличке, але дуже показове
соціальне дослідження
серед студентів Чернівців. Нами було опитано
100 студентів з ЧНУ,
КНТЕУ та БДФА. Згідно з
результатами дослідження майже кожен 2 (!!!!)
буковинський студент
хоча б декілька разів у
житті вживав наркотики! 44 зі 100 студентів
зізналися, що хоча б раз

пробували курити коноплю. 20 (тобто кожен
5-ий) сказали, що час від
часу перед дискотеками вживають, так звані,
дискотечні наркотики
(амфітамін, екстезі).
І якщо марихуану все
ж таки можна віднести
до такої суперечливої
категорії, як «легкі наркотики», то порошок,
який нюхають, «легким
наркотиком» аж ніяк не
назвеш.

ДОВІДКА «ВЕРСІЙ»:
Конопля (трава, шмаль, дудка, чіба…) – найпопулярніший наркотик всіх часів та народів. У багатьох країнах
світу куріння марихуани легалізоване, у деяких штатах США
коноплю використовують у медичних цілях для лікування
безсоння, хронічної втоми тощо. Чернівецькі студенти використовують її для зовсім інших цілей.
Амфітамін (фен, сніг, білий) – наркотичний порошок,
суміш амфітамінів. Викликає приплив енергії, легкість думки.
Ці наркотики чернівецькі студенти вживають на дискотеках.
Екстезі – жаргонна назва MDMA. Це напівсинтетичне психоактивне з’єднання амфітамінового ряду. Викликає почуття
ейфорії, інтимної близькості, довіри по відношенню до інших
людей, а також знижує почуття страху та занепокоєння.

події
Горіло вугілля разом з машиною
Минулими вихідними до народної
служби порятунку 101 Чернівців надійшло повідомлення про пожежу в
гаражних боксах на вулиці Комунальників у Чернівцях. Вогонь охопив
вантажний автомобіль. Пожежа ви-

Шашлик призвів до пожежі

Сезон шашликів розпочався,
тому починають горіти не тільки
дрова… Цими днями на вул. Червонофлотській загорілася дачна садиба.
Дерев’яні конструкції будівлі сприя-

Під час масових свят у лісах найчастіше виникають пожежі. Адже не всі відпочивальники
відповідальні та думають про навколишнє середовище. Тому лісівники краю вирішили «перестрахуватися» – вони перекриють дороги туристам до
лісів. Протягом останніх років на всіх дорогах углиб
буковинського лісу встановлені шлагбауми. На час
травневих свят вони будуть закриті на замок.

ли поширенню вогню, тому будівля
була знищена до приїзду вогнеборців. Пожежу створив залишений
без нагляду мангал з розжареними
вугіллям.

Страшні знахідки нагадують про війну

Цими днями на Буковині виявлено три артилерійських снаряди.
У Чернівцях в садівничому товаристві «Світлофор» на відкритій
території дачники знайшли один артилерійський снаряд калібру 76 мм
часів Великої Вітчизняної війни.
В с. Чорнівка Новоселицького
району місцевий житель на власній
земельній ділянці виявив два артилерійських снаряди калібру 76 мм та
152 мм часів Першої Світової війни.
Нині проводяться роботи з вилучення та знешкодження боєприпасів.

На травневі свята
до лісу – зась!

никла в кузовному відсіку автомобіля,
в якому знаходилися 18 тон вугілля в
мішках. «Червоний півень» знищив
кабіну автомобіля, кузов, 4 т вугілля
та документи. Пожежники врятували
техніку на суму 1 млн. гривень.

Загалом від початку року на Буковині виявлено 177 боєприпаси та
430 набоїв часів Першої Світової та
ВВ війн.
Пам’ятайте! При виявлені вибухонебезпечного предмету в жодному разі не торкайтеся його, не
намагайтеся його розібрати. Місце
знахідки обгородіть та відразу зателефонуйте до народної служби
порятунку 101.

Відділ зв’язків із ЗМІ та роботи
з громадськістю УМНС України в
Чернівецькій області

Чоловік перетворився на звіра…
ацьогоможнабулоуникнути!
...Володю знайшли в лісі у покинутій лисицею чи
борсуком норі. Ця дірка у землі була його домівкою
вже протягом кількох місяців. Вова абсолютно не був
схожий на людину: масне довге волосся, замість нігтів
– справжнісінькі звірячі кігті.
А починалося все для Володі
зовсім непогано. У 30 років він
став бізнесменом, а в 35 вже мав
власне житло, великий магазин
ювелірних виробів, почав задумуватися про створення сім’ї. Однак
протягом місяця сталися дві події, котрі вщент зруйнували його
життя.
Володимир не надто довіряв вітчизняним банкам, а тому зберігав
накопичені гроші вдома у носочках
та баночках. Якось пізно вночі, повернувшися з роботи, герой нашої
розповіді побачив, що вся хата
перевернута шкереберть, гроші
та дорогоцінності зникли. Це було
справжнім ударом для чоловіка,
адже кожна копійка давалася йому
важкою працею.
Володя пережив сильний
стрес, але переконав себе, що це

не найстрашніше, що могло статися, що потрібно жити далі. Тим
паче, у нього був діючий бізнес,
котрий приносив непогані прибутки. Отож Вова закотив рукави
та взявся до роботи.
Через три тижні сталася подія,
яка остаточно вибила Володимира
з колії. Він знову став жертвою
грабіжників. Але цього разу пограбували його ювелірний магазин.
Сума збитків була величезною,
частина товару – в кредиті, потрібно віддавати сотні тисяч доларів!!!
Єдине, що у нього залишилося,
– квартира вартістю 40 тисяч! Цього чоловік не витримав і цілковито
втратив здоровий глузд. Володя
почав бігти. Він біг безперестану
: вдень, вночі, містом, селом, полями, лісами… а вже потім його
знайшли у лісі за сотні кілометрів

від рідного міста.
Ця історія, яка сталася в Росії,
останнім часом стає все більш
актуальною для Чернівців. Хвала
Богу, у нас ще з розуму нібито не
сходили, але пограбувань стає
все більше й більше. Квартири,
магазини, ювелірні крамниці...
Чи можна себе якось убезпечити від цього? Даючи відповідь
на це питання, потрібно перш за
все усвідомити, що на дворі ХХІ
сторіччя, а отже мають існувати
ефективні технічні засоби захисту
від грабіжників. Усі ми розуміємо,
що песик чи охоронець-пенсіонер
не зупинять злодіїв.
З’ясувати, як саме можна
вберегти себе від крадіжок
у Чернівцях, ми вирішили у
експерта з охоронних систем,
генерального директора ТОВ
«MAXIMUS IT» Максима ІЛЮХІНА:

– Дійсно, досить часто грабіжники руйнують людям життя.
Однак можна зі стовідсотковою
впевненістю говорити про те,
що від цього є захист. Сучасна
техніка це дозволяє. Більше того,
охоронні системи стали доступними! Щоправда, багато продавців

подібної техніки сильно «накручують» ціни, розуміючи, що люди
не будуть економити на власній
безпеці.
– А яка цінова політика ТОВ
«MAXIMUS IT»?
– Наша фірма може запропонувати економні системи захисту для Вашої квартири, будинку
чи офісу. Захист від грабіжників
коштуватиме Вам лише 2 тисячі
гривень! Одноразово сплачуєте
цю суму і можете спокійно їхати у
довготривалу відпустку. Крім того,
існують досить зручні системи
відеонагляду. З їхньою допомогою
власник магазину зможе з будьякої точки світу спостерігати за
тим, як працюють його продавці та
дізнатися куди зникають цукерки
з полиць. Якщо під рукою не буде
інтернету, система надсилатиме
на Ваш телефон ММS-ки з фотографіями з камер нагляду.
Варто зазначити, що за бажанням охоронні системи, які пропонує
фірма «MAXIMUS IT» (вул. Червоноармійська, 12), можуть бути
підключені до охоронної структу-

ри. Існує й такий варіант: у ролі
охоронної служби виступатимете
Ви самі – система надсилатиме
сигнали на Ваш мобільний телефон. «MAXIMUS IT» вже має чимало
клієнтів, котрі цілком задоволені
співпрацею з цією фірмою. Зокрема, послугами даної фірми користуються «Приватбанк», «ВТБ-банк»,
меблевий салон «Колізей», адвокатські та нотаріальні контори,
«СЕБ-банк», рекламне агентство
«Зорепад», та багато інших підприємств та приватних клієнтів.
Згідно зі статистичними даними, пограбування квартири завдає
її власнику у середньому збитків
на 30-40 тисяч гривень (якщо грабують фірму чи магазин – збитки
значно більші). Система захисту
коштує 2-4 тисячі. Тож є над чим
задуматися…
Ф ір ма «MA XIMUS IT»
знаходиться у Чернівцях,
на вул. Червоноармійській,
12. Отримати кваліфіковану
консультацію можна за номером 050-788-51-33.
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Цифри тижня
1 151 релігійна організа-

ція 27-ми віросповідань, конфесій,
напрямків та течій зареєстрована
на Буковині. Серед них 1 тис. 102
релігійні громади, 19 монастирів, 12
управлінь та центрів, 7 місій, 8 духовних навчальних закладів.
Як повідомило управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю облдержадміністрації,
духовним станом буковинців займаються 1 тис. 848 священнослужителів.
У власності та в користуванні релігійних організацій перебувають 922
культові будівлі.
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тисячі буковинців взяли
участь у традиційних релігійних заходах на Великдень.
Під час відзначення Великодня
порушень громадського порядку та
надзвичайних подій біля культових
споруд не було.
1275 правоохоронців та 11 військовослужбовців були задіяні для
забезпечення охорони громадського
порядку.

Жителька села Остриця Герцаївського району Леонора Намені, про яку писали «Версії»,
потрапила до Книги рекордів України.
Досі «найбагатодітнішою» вважалася жінка, яка народила 18 дітей.

10 хвилин ветерани
розмовлятимуть
безкоштовно
Від 2 до 9 травня на Соборній площі Чернівців, біля пам’ятника воїнам-визволителям та у самий День Перемоги від 9 до
15 години біля центрального входу в парк ім. Т.Шевченка встановлять переносні палатки. У них ветерани Великої Вітчизняної
війни матимуть змогу безкоштовно зателефонувати в межах
усієї України та говорити протягом 10 хвилин. Акцію проводить
Чернівецька філія ВАТ «Укртелеком».

У Чернівцях відкриють
музей Пауля Целана
Музей єврейського німецькомовного поета і перекладача
Пауля Целана планують облаштувати у кількох кімнатах колишнього кінотеатру «Україна», що по вулиці Кобилянської.
– Зараз документи на розгляді в інвестора – туристичного
агентства «Ренесанс», яке займається реконструкцією приміщення колишнього кінотеатру, – каже Володимир Пулинець,
заступник директора департаменту економіки міськради.
– Сподіваємося, нам вдасться переконати інвестора, щоб у
рамках реконструкції виділив під музей кілька кімнат.
Музей поету, який народився 1920 року у Чернівцях,
планують відкрити до другого Міжнародного поетичного
фестивалю Meridian Czernowitz, який триватиме з другого по
четверте вересня.

Ранковагімнастика
тепер обов’язкова!
Аби покращити здоров’я дітей та
підлітків, керівників загальноосвітніх
і професійно-технічних навчальних
закладів Буковини зобов’язали відновити проведення гімнастики вранці,
до початку занять. Такий наказ підготувало Головне управління освіти і науки ОДА. Відновлення та проведення
фізичних вправ покращить організацію учнів, підвищить працездатність
дітей на уроках, загартовуватиме
дитячий організм тощо. Гімнастику
вже відновили в навчальних закладах
Чернівців, Кельменецького, Сторожи-
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нецького, Путильського, Заставнівського районів.

Криміналістичналабораторіядля
чернівецьких студентів
Лабораторію криміналістики на базі юридичного факультету відкрили у Чернівецькому національному університеті. Тут вже є сучасне обладнання для фіксації
і дослідження відбитків пальців, долонь, мікроскопи, відео-проектори, валізи експерта-криміналіста.
Досі студенти-криміналісти набували практичних навичок у лабораторіях правоохоронних органів, але там не завжди було досить часу для цього.
Із обладнанням правоохоронців навчальну лабораторію порівнювати не варто,
але штатні криміналістичні ситуації на новому устаткуванні студенти зможуть відпрацювати.

бригад «швидкої допомоги»
працюють на Буковині, 18 з них – у
Чернівцях.
Зокрема, за перший квартал цього
року було зареєстровано 22 905 звернень населення за телефоном «103».
Чернівецькими бригадами швидкої
медичної допомоги здійснено 5056 виїздів на виклики, понад 10000 яких – з
приводу раптових захворювань.
До дітей і підлітків – понад 2000
виїздів, понад 6000 – до людей працездатного віку, стільки ж – до людей
старше 60 років.
Структура травм у постраждалих:
побутова травма – 242, вулична травма – 188, кримінальні травми – 68,
ДТП – 40, травми внаслідок ожеледиці
– 85, спортивна травма – 8, виробнича
травма – 9.
Кількість доставлених хворих у
стаціонари міста – 2761. Навантаження на виїзну бригаду швидкої медичної
допомоги за добу – 9-12 викликів.

Час, коли розум робить гроші

Ера інформаційних технологій
перевернула світ і наші уявлення про
нього. Миттєвий обмін інформацією
між людьми у різних куточках планети відкрив безмежні можливості для
спілкування і роботи.
Нині більшість робочих моментів
вирішуються за допомогою Інтернету, крім того, є цілі сфери з мільярдними оборотами, працювати
в яких можна виключно в мережі.
Найбільшою популярністю корис-

туються фінансові ринки, де кожна
людина може заробити власним розумом, аналізуючи потоки інформації
і роблячи правильні висновки про їх
вплив на стан ринку.
Працюючи на валютному ринку
FOREX (від англ. FOReign EXchange
– валютний обмін), людина не має
іншого капіталу, крім власного інтелекту і первісного внеску. Цього
цілком достатньо, щоби ефективно
працювати завдяки можливостям,
які дає нам століття миттєвого обміну інформацією. Людина отримує
новину, аналізує її і миттєво, одним
натисканням кнопки, через інтернет
здійснює операцію купівлі або продажу тієї, чи іншої валюти.
Зрозуміло, на ринку FOREX перемагає той, хто має швидке мислення,

розвинений інтелект, здатність обробляти і зіставляти великі масиви інформації, а також витримку і
холоднокровність для прийняття
правильного рішення.
Робота на FOREX дуже нагадує
найвідомішу в нашій країні телевізійну передачу «Що? Де? Коли?»,
де перемагає інтелект. На валютному
ринку головне завдання – визначити, чи буде рости або падати та чи
інша валюта. Можливість прийти до
правильної відповіді на це просте, і
разом з тим, складне питання приносить багатьом мільйони.
Напевно, невипадково 7 років
тому зародилася співпраця і дружба
між «Що? Де? Коли?» і одним з найбільших брокерів FOREX CLUB. Принцип роботи телеглядачів інтелекту-

альної телепередачі та валютних
трейдерів один і той же – заробляння
грошей власним розумом.
Будучи партнером інтелектуальної телепередачі, FOREX CLUB
проводить унікальні конкурси серед трейдерів. Перший конкурс
«Що? Де? Коли? на ринку FOREX»
був присвячений 30-тій річниці
відомої телепередачі і проходив в
рамках ювілейної серії ігор. Конкурс відразу став популярним, бо
участь у ньому була безкоштовною
для всіх, а розмір максимального
виграшу обмежувався тільки професійними якостями та ерудицією
трейдерів.
Сьогодні конкурс «Що? Де? Коли?
на ринку FOREX» є однією з головних
подій року для трейдерів. Він не

тільки дає можливість перевірити
свої знання і швидкість мислення, а
й шанс заробити. За час проведення
в конкурсі FOREX CLUB взяли участь
десятки тисяч трейдерів. Конкурсів,
аналогічних «Що? Де? Коли? на ринку FOREX » за розміром призових і за
кількістю учасників, у нашій країні
ніколи не було.
«Людей, які заробляють гроші
в FOREX CLUB або у телепередачі
«Що? Де? Коли?» об’єднує те, що
весь їхній бізнес, що приносить
дохід, знаходиться в голові, – говорять трейдери, які брали участь у
конкурсі. – Нам не потрібно тримати
штат співробітників, щоб отримувати прибуток, наші співробітники
– це наші думки, знання, досвід,
витримка та інтелект ».
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Позбавлення ілюзій

99-й: Хрестовий похід за щастям

краще щось, аніж нічого. Зарплату
пропонували непогану. Офіційний
ігорний бізнес у Чернівцях тільки
почав розвиватися у ці роки. До того
грали хіба, що у підвальчику під «Європейським». Але у тих гравців були
такі суворі і характерні обличчя, що
пересічному громадянину й на думку
не спало би там розважитися. До речі,
у підвальчику була цікава перевага
– порції там подавали великі і дешеві,
а офіціанти були не те, що ввічливі, а
навіть лякливі.
Від 99-го року чернівецькі батьки
могли говорити своїм лінькуватим дітям: «будеш гарно вчитися, візьмуть у
круп’є». Це би мало неабияк надихати.
Набагато пізніше знання мов, уміння
провести екскурсію і надати медичну
допомогу стали вимогами і для двірників на Кобилянській.
По-справжньому вражає, що за
соцопитуванням 99-го року частина
підлітків оцінила навіть професію
жебрака. На думку підростаючого
покоління, без комплексів, бути жебраком було досить привабливим,
оскільки приносило більший прибуток
аніж, скажімо, професія вчителя або
лікаря. Такого казкового зміщення
українських пріоритетів, гадаю, не
очікував жоден аналітик.

найсумніші почуття і впевненість, що
світ людей хворий на розумову недостатність.
Щодо тонких цінителів більш зрілої
краси. Цікаво почитати у репортажі з
кіцманського конкурсу, який відбувся
того ж таки 99-го року: «Глядачі визнали безперечно лідерство такої-то
дівчини. Вона стала улюбленицею
кіцманчан». Потім стає зрозумілим,
що лідерка не увійшла навіть в трійку
призерів.
Взагалі-то бомонд зажив. У відомому ресторані «Європейський» був
проведений показ чернівецької моди.
Ведучий вечора Петро Москаль вийшов на сцену у плащі із секонд-хенду.
Що так само, свого роду прикмета
часу. На жаль, Москалю трохи не
вистачило креативу. Можна було би
провести показ мод секонд-хенду.
Гадаю, він був би першим в Україні. Але натомість показали моди від
«Трембіти», і, що додало пікантності,
«Мальви». Демонстрація виробів від
панчішного комбінату «Мальва» потребує особливих талантів і неабияк
хвилює.

Влада взялася за
дороги
Казино – свого роду, символ епохи. Бути круп’є – шанс, який пропонує країна
Якось читав дивне оповідання.
Сюжет простий: людина ходить величезним будинком, відкриває двері,
заходить у зали, кімнати, досліджує
їх. Вештається сходами і коридорами.
Щось шукає і шукає. Потім зупиняється і починає думати: чого ж вона шукає? А відповідь проста і універсальна
для всіх: вона шукає щастя. Але жодні
з дверей цього величезного будинку
не ведуть до щастя. Автор хотів сказати, що наївно шукати щастя деінде,
поза собою.
Українська історія нагадує цей
великий похід за щастям. Досліджені
усі куточки капіталізму та соціалізму,
жили і так, і сяк, а щастя все нема.
Тому що щастя – бути нормальною
людиною. Тоді пазл сходиться. А ось
цієї головної таємниці наше суспільство не усвідомило. 90-ті роки – це
великий хрестовий похід українців за
щастям. Але в чому воно? Поцупити у
земляків заводи і ринки, «розпиляти»
бюджет, побудувати свій окремий рай,
крокуючи через голови?

Дивні злочини 90-х
Серед банальних пограбувань,
крадіжок, п’яних бійок стаються злочини, більше схожі на моторошні художні перфоменси. Вони не приносять
жодної вигоди. Але щось спонукає
людей це зробити. Повідомлення про
один з таких знайшов у кримінальній
хроніці 99-року. У Заставнівському
районі у селі Вікно хтось вилив у спільну криницю солярку. З неї брали воду
кілька десятків родин, тому що насос,
який качав воду з Дністра постійно
ламався. Селяни були впевнені, що
це зробив хтось з односельців. Нібито
дрібний вчинок, за мірками карного
кодексу. Але чомусь подібні повідомлення раніше не траплялися. Десь
так само, на зламі століть, я досить
часто ходив у ліс. І якось натрапив

на чудове джерело, яке утворювало
невеличку річку. І якийсь зухвалий
грибник в це джерело напаскудив.
Можна говорити про те, що не варто
робити з випадків висновки. Але, як
не дивно, їх зробило життя. Чим є
наше нинішнє суспільне життя, як не
отруєнням спільних криниць і спаскудженням джерел? Це були непомітні,
але значущі символічні випадки. Смак
часу спочатку виявляє себе у дрібницях, потім стає загальним.

Справа з
Пацурківським
Можливо, найгучніший злочин
у Чернівцях 99-го, немов списаний з
голлівудських сценаріїв. Працівник
УБОЗу підполковник Левченко вимагав у декана юридичного факультету
Пацурківського (він є ним і зараз) сто
тисяч доларів. Вразила і сума, яку
вимагають у працівника бюджетної
сфери, і те, що вдався до «рекету»
працівник міліції. У цій історії було все:
і записки з погрозами, і долари у смітнику, і постріли у вікно потерпілого, і
дивна промова на суді: «Мною рухала
не нажива, – говорив в останньому
виступі Левченко, – а прагнення
показати, хто такий Пацурківський,
який живе не за трудовими доходами.
Він погодився дати 15 тисяч доларів,
з яких 3000 я хотів повернути фірмі,
яка заплатила за навчання дочки.
Свого часу, коли я про це говорив
Петру Станіславовичу, він обіцяв виробити механізм повернення грошей»
(МБ). На жаль, викривальний пафос
буковинця Левченко не порівняти із
промовою безкорисного Дєточкіна
із знаменитого фільму «Бережись
автомобіля». Були у Левченка і більш
приземлені мотиви для вчинку: двох
дочок підполковника виключили з
юридичного факультету. Причому

за навчання однієї з них заплатили,
як витікає з репортажу, три тисячі
доларів.
Так чи інакше, але те, що навчальні
заклади почали перетворюватися на
бізнес-клуби, принесло перші негативні
плоди. Показовим було і те, що у ролі
злочинця виявився правоохоронець.
Тоді ж на Буковині відбувся гучний
процес над контррозвідником, який
почав займатися контрабандою. Відповідь проста. Рішучі офіцери не хотіли
змиритися із долею, яку пропонувала їм
Вітчизна, – долею жебрака з погонами.
Але спроба взяти Бога за бороду не
вдалася. Взяли за інше місце.

Дивні професії
У 99-му нове казино «Фортуна»
помістило оголошення щодо прийому
на роботу круп’є. Професія абсолютно
нова для пострадянських Чернівців. Серед вимог були: вища освіта,
знання іноземних мов, приваблива
зовнішність, молодість. Однак виникало питання. Якщо ти маєш стільки
достоїнств, чи варто йти у круп’є?
Така життєва перспектива для привабливих і молодих зі знанням іноземних мов чомусь засмучувала. Втім,

Такий гучний заголовок побачив в
газеті 99-го року. Чи варто читати газети – можна спитати в автомобілістів
у 2011-му. Але, треба сказати, що інфраструктура у бідному 1999-му розвивалася. Саме у цьому році, наприклад,
була пущена друга нитка водогону
Дністер-Чернівці, що розв’язало багато проблем із водопостачанням міста.
Подія насправді епохальна. За рік до
того був побудований міст через Прут.
У 99-му в Чернівцях починають широко (відносно, звісно) користуватися
Інтернетом. Але що справді змінило
вигляд доріг міста, це бурхливий розвиток таксі. З десяток служб відтоді
баражує вулицями міста. Якщо за радянських часів «упіймати тачку» було
чимось на кшталт подвигу, свідченням
неабияких здібностей, то тепер це
стає простіше, аніж дістати цигарку
із пачки. Чому ж це було складним за
радянських часів? Ще одна таємниця
тієї влади.
Що до «взялися за дороги». Пригадав статтю, яку прочитав у «Радянській Буковині» 1960 року. Журналіст
(батько відомого чернівецького письменника Ігоря Померанцева) пише,
що ділянка вулиці Богдана Хмельницького, що спускається до Роші, у
жахливому стані, не асфальтована, не
можливо проїхати, важко йти. Минуло
п’ятдесят років. Цю статтю можна передрукувати, вона все ще актуальна.
Жарт про дві вічні біди країни: «дурні
та дороги» – також вічний.

Жага прекрасного

Реклама інтернету
99-го року

Ще один спалах конкурсів краси
на Буковині спостерігався у 99-му.
Відомий вислів про те, що світ врятує
краса, якось перекрутили. І врятування світу довірили не красі, а красуням,
бажано довгоногим і без комплексів.
Звісно, найбільше дивують конкурси
краси серед маленьких дівчаток. Які є
звичайним парадом амбіцій батьків.
Фото переможців, швидше, не дітей,
а гарно вбраних ляльок пробуджують

Відкриття другої нитки
водогону – епохальна
подія 99-го

Безвідповідальна
реклама
Наприкінці 90-х чернівчани збагнули чому європейців так дратують
реклами. Реклами з’являються часто,
їх зміст шокує, а чергове щасливе
обличчя з пропозицією прокладок,
яке з’являється в найгостріший момент фільму може зробити буйним
навіть клінічного флегматика. Крім
того, український споживач досягає
великих істин. Виявляється, ніхто не
відповідає за добросовісність виробників. І те, що рекламується на всю
країну найвідомішими людьми, може
бути не тільки непотрібним мотлохом,
а ще й зашкодити. Найбільше вражає
поширена реклама ліків. У 99-му році у
чернівецьких газетах і на телебаченні
проходить потужна реклама препарату «Україн», ще одного препарату
від ракових захворювань. Рекламний
галас такий, що здається винайшли
панацею, ще й з такою патріотичною
назвою. Однак і патріотична назва не
робить препарат більш дієвим.
Ще одна марна надія, ще одне легке лукавство з неприємними наслідками. Може ця думка здасться дивною,
але, швидше за все, накопичення таких марних надій, обманів, щоденних
обманчиків, до яких вдавалися шукачі
персональної вигоди, і призвело до
того, що нинішнє суспільне життя
можна порівняти з отруєнням спільних
криниць і спаскудженням джерел.

Ведучий рубрики –
Сергій ВОРОНЦОВ
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ПРАЦЕздатний ВІК, або чи
існує дискримінація літніх людей?
«На підприємство потрібні працівники. Вік – до 40 років».
Подібні оголошення зустрічаються дуже часто. Ми вже
навіть не звертаємо на це уваги. А даремно! Адже це
справжнісінька дискримінація за віком. Про це явище та
його наслідки нам розповіла Лідія АНЦИПЕРОВА, голова
Ради Конфедерації профспілок недержавного сектору
економіки Чернівецької області.
Україна, як і більшість країн
Європи, переживає складний демографічний період, який характеризується старінням населення. Це
обумовлює цілу низку економічних
та соціальних проблем.
Подолання наслідків старіння населення можливе двома способами.
По-перше, це регульована трудова
міграція, а, по-друге, залучення людей старшого віку до активної участі
у соціально-економічних процесах.
Це відбувається шляхом підвищення
пенсійного віку та реалізації державних, регіональних програм працевлаштування людей старшого віку.
Якщо прагнення урядів країн до підвищення пенсійного віку зустрічає
супротив громадян, то реалізація
права на працю та достойну оплату
усіляко підтримується населенням.
У цих умовах виглядає парадоксальним, коли саме 40-річні громадяни мають найбільші проблеми у працевлаштуванні і часто стикаються

із порушенням їхніх трудових прав.
Саме працівники «за 40» найчастіше потрапляють під скорочення,
переводяться на менш оплачувану
посаду, отримують зарплатню «у
конвертах».
На Буковині працездатні громадяни віком від 40 років складають найбільшу частку безробітних.
Згідно з інформацією Чернівецького
обласного Центру зайнятості, серед
офіційних безробітних 46,8% – ті,
кому за 40. А тих, кому роботодавці відмовили у працевлаштуванні
– 72%.
Якщо проблеми працевлаштування молоді постійно присутні у риториці політичних та урядових діячів,
то аналогічні проблеми літніх людей
залишаються поза увагою держави
та суспільства. Це безпосередньо
порушує їхні законні права на працю
та гідний рівень життя.
Конфедерацією профспілок недержавного сектору економіки Чер-

нівецької області здійснюється проект під назвою «Право на працю!».
Даний проект відбувається у рамках
програми «Верховенство права» за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та покликаний боротися з
дискримінацією громадян за віковою

ознакою в трудових відносинах. Виявити дискримінацію та підрахувати
збитки кількісно практично неможливо через те, що роботодавець
може знайти чимало причин відмовити у роботі потенційному працівнику
навіть тоді, коли єдиною реальною
причиною є вік. Держава зобов’язана
боротися з таким явищем, це має становити суттєву частину державного
регулювання зайнятості населення.
Щодо проблем працевлаштування людей старшої вікової категорії,
то на нашу думку це відбувається з
таких причин:
- роботодавці нехтують трудовими правами людей старшого віку
з причини недостатньої соціальної
відповідальності, неусвідомлення
загальної проблеми трудових прав
цієї категорії громадян;
- громадяни цієї вікової категорії
не усвідомлюють у повній мірі, що
їхнє право на працю захищено За-
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коном, державою. Інтереси у цій
площині не представлені профспілковими, іншими громадськими
організаціями.
Роботодавцям варто запам’ятати,
що дискримінація у будь-якій формі,
в тому числі у трудових відносинах,
карається Кримінальним кодексом
України. Однак, як на мене, найпершим захисником у таких ситуаціях
мають бути профспілки! До того часу,
поки люди не усвідомлять свої законні права, ними будуть нехтувати.
Конфедерація профспілок
об’єднала небайдужі організації
– Чернівецьку обласну Раду ветеранів, Центр захисту приватних
підприємців, Чернівецьку міську
профспілку «Регіон – Центр», Чернівецький бізнес-центр у співпраці
з Асоціацією роботодавців області,
Чернівецьким обласним Центром
зайнятості, який прагне того, аби
роботодавці усвідомили свою соціальну відповідальність, а люди
свої законні права та викорінили
з нашого життя це ганебне явище
– дискримінацію за віком у трудових
відносинах. Користуючись нагодою, запрошуємо до співпраці всіх
небайдужих – колег з інших профспілкових об’єднань, громадські
організації, власне громадян. Закликаємо їх до створення за місцем
роботи профспілкових організацій,
адже право на це громадянам гарантовано чинним законодавством
України. У свою чергу ми готові
всіляко їм сприяти. Адже девіз нашої профспілки – «РАЗОМ – ДЛЯ
КОЖНОГО!». Приєднуйтесь, наш
телефон у Чернівцях – 57-41-18.

За дороги треба братися «капітально»!
Комунальне підприємство «МіськШЕП»
нещодавно отримало нового керівника – Віталія
ЧЕРВІНСЬКОГО, депутата міськради. Ми вирішили
поцікавитися у Віталія Васильовича, які його перші
враження від нової посади…
– Знаєте, мені, мабуть, як і звичайному пересічному чернівчанину,
набрид не завжди задовільний стан
міських доріг. Тому моє завдання
зараз – довести і до міської влади,
і до департаменту житлово-комунального господарства своє бачення, бачення фахівців підприємства
щодо вирішення наболілих проблем,
тому що ми найближче «до доріг»,
знаємо, що на них відбувається, і,
найголовніше, розуміємо, що потрібно робити. Від особистості керівника багато чого залежить, проте
важлива і зовнішня підтримка. Я не
один працюю в цьому напрямку,
серед депутатського корпусу також
є розуміння, свіжі думки і пропозиції.
Гадаю, ситуація в комунальному підприємстві невдовзі зміниться, буде
належне фінансування, вчасна допомога. Адже, «щоб спекти гарний,
смачний пиріг, потрібно мати з чого
замісити тісто».
– В якому стані дісталося вам
підприємство?
– Звісно, найперша проблема
– це застаріла техніка. Але, враховуючи те, що найближчими днями

підприємство нарешті отримає закуплений міською радою сучасний
німецький асфальтоукладач – це
вже крок вперед. Проте ще дуже
дрібненький. Тому що літо пролетить
швидко, і знову скоро зима, треба
вже і сніг вивозити, посипати дороги… Наприклад, один автомобіль,
який влітку поливає дороги, а взимку
посипає їх реактивом, щоби дорога
не замерзала – коштує приблизно
900 тис. гривень. Це значні кошти. А
таких автомобілів нам потрібно хоча
б чотири. Той же ямковий ремонт
асфальтобетонного покриття – це
ж тимчасовий вихід із ситуації, в
кращому разі його вистачає на рік.
Будь-яка дорога потребує ґрунтовного підходу, міцної основи. Якщо
немає основи – асфальт довго не
протримається, як би ми того не хотіли, як би не асфальтували.
– В Україні – чи не найдешевший в світі кілометр асфальтобетонної дороги. Це тому, що в
нас не такі якісні матеріали використовуються, чи тому, що праця
дешевша?
– Є багато сучасних технологій, і

робити німецькі чи японські дороги в
Україні – можливо. Тобто, технічна і
фізична можливість робити такі дороги є. Адже в нас достатньо кваліфікованих спеціалістів, багато приватних
підрядників в Україні готові займатися
такою справою. Проте все «впирається» у фінансування…
– З міської ради озвучувались
плани вже до осені навести лад
на чернівецьких дорогах. Чи реально це?
– Якщо мова йде про «усування
ямковості» – то це реально, проте всі
ми розуміємо, що лише латаючи дірки в асфальті – далеко не заїдемо…
За дороги треба братися «капітально»! Зважаючи на погодні умови, на
розташування нашого міста… – усе
це впливає на якість та утримання
доріг.
– «МіськШЕП» роботою завантажений на повну потужність?
– За останні два робочі дні підприємство не простоювало. Вже здійснений ямковий ремонт на вул. Заставнянській, перед святами – ямковий
ремонт на Південно-Кільцевій (ділянка дороги в напрямку кладовища),
вчора розпочали ремонтувати вулицю
Шухевича (колишня Дубінська)…
Роботи активно тривають, якщо вже
так станеться, що фінансування не
встигатиме – збавлятимемо темп, проте запевняю, що простоїв не буде.
Шляхово-експлуатаційне підприємство – виконавець, нашим замовником є департамент житлово-

комунального господарства, тому
в нас є заздалегідь прописаний, затверджений план на цілий рік: які
вулиці підлягають капітальному чи
поточному ремонту, які ми ремонтуємо
в першу чергу… Взяти, наприклад,
вулицю Чапаєва – якщо її капітально
відремонтувати, ми розвантажимо
проспект Незалежності відсотків на
30%...
– Дороги насамперед – для автомобілістів. А як щодо пішоходів?
Чи плануються якісь роботи щодо
впорядкування тротуарів, які в
місті ремонтуються зрідка, і часто
перебувають в незадовільному
стані?

– Питання дуже актуальне... До
речі, моя перша пропозиція, з якою я
прийшов на посаду керівника «МіськШЕПу» – яким чином ми можемо
зробити з’їзди з висоти бордюрів (пандуси) для інвалідів-візочників, молодих батьків з дитячими візочками. Я
нещодавно був в Одесі, і мене приємно
здивувало, що на кожному перехресті,
на кожному пішохідному переході є
досить зручний з’їзд. Гадаю, досвід
Одеси буде дуже хорошим, гарним
прикладом для Чернівців, і вже невдовзі якісні тротуари і зручні з’їзди
з’являться і в нас, принаймні я над цим
вже працюю…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

понеділок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.35 Погода.
06.10 Х/ф ”Попелюшка”.
07.35 Я, українець, ч. 1.
08.40 Ера пам`ятi.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.45,16.05 Друга смуга.
09.50,10.40,11.35,12.10,20.20,22.40,22.55 Погода.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.45 Шеф-кухар країни.
11.40 Право на захист.
12.00 Армiя.
12.15 Вiкно до Америки.
12.35 Х/ф ”Мерседес тiкає вiд
погонi”.
13.50 Х/ф ”Зустрiч перед розлукою”.
15.10 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 15 с.
16.15 Х/ф ”Дума про Ковпака”.
Фiльм 1 i 2.
19.25 В гостях у Д. Гордона.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Л. Гурченко. ”Пiснi вiйни”.
22.05 Наша пiсня.
22.50 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера пам`ятi.
23.05 Я, українець, ч. 1.
00.10 Погода.
00.15 Бенефiс композитора Нiколо, ч. 1.
01.00 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Х/ф ”Мерседес тiкає вiд
погонi”.
03.00 Х/ф ”Зустрiч перед розлукою”.
04.25 Х/ф ”Хлопець iз нашого
мiста”.
«1+1»
06.15 М/ф: ”Лiсовi мандрiвники”,
”Незнайко навчається”, ”Летючий корабель”.
07.30 М/ф ”Кришталик i пiнгвiн”.
08.40 М/ф ”Правдива iсторiя Кота
у чоботях”.
10.10 Комедiя ”Спортлото-82”.
11.50 Х/ф ”Остання зустрiч”.
17.35 ”Концерт Стаса Михайлова у Кремлi. Мiж небом i
землею”.
19.30,05.55 ”ТСН”.
20.00 ”Зiрка+зiрка 2”.
22.20 ”Велика рiзниця”.
23.20 Комедiя ”Бар ”Бридкий
койот”. (2).
01.05 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.15 Т/с ”Принцеса цирку”.
04.30 Х/ф ”Я, божевiльний”. (3).
«Iнтер»
05.35 Х/ф ”Чекай на мене”.
07.05 Х/ф ”Люди добрi”.
08.40 Х/ф ”Дот”.

2 травня

10.30 Т/с ”17 миттєвостей весни”.
13.25 Т/с ”Небо у вогнi”.
16.20 ”Чекай на мене”.
17.55 Х/ф ”Снайпер. Зброя вiдплати”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”1942”.
23.20 Концерт М. Басков ”Корабель долi”.
01.30 ”Подробицi” - ”Час”.
02.00 Х/ф ”Смертельний контакт:
Пташиний грип в Америцi”.
03.25 Д/ф ”Ударна хвиля 2”.
ICTV
05.45 Погода.
05.50 Х/ф ”Остiн Пауерс. Шпигун,
який мене спокусив”.
07.30 Факти тижня.
08.15 Х/ф ”Загубленi в космосi”.
11.00 Х/ф ”Кенгуру Джек”.
12.55 Х/ф ”Зорянi вiйни 3: Помста
ситхiв”.
15.55 Х/ф ”Зорянi вiйни 5: Iмперiя
завдає удару у вiдповiдь”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15,00.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф ”Slove. Прямо у серце”.
22.05 Х/ф ”Тиха застава”.
01.05 Х/ф ”Зорянi вiйни 6: Повернення джедая”.
03.25 Х/ф ”Мюнхен”. (2).
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”.
09.25,00.30,03.30 ”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”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25,04.40 ”Територiя закону”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,03.00 ”Час”.
21.30,01.00 ”Українськi пристрастi”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Велика полiтика”.
ТВА
7.00, 8.15, 9.55, 17.25, 21.00, 23.50
Погода

Афіша

7.15 Ранок надії
7.45, 9.20 Дитяча програма «Про
казки»
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
9.00, 14.30 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.50, 12.00, 21.05, 23.55 Познайомимось?
12.05 Нова гостьова
12.10, 19.30, 21.15, 00.00 Панно
Кохання
15.00 Т/С «Джин у домі»
15.30, 22.30, 2.30 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
16.50 3.45 Т/С «Лікарня»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30 Т/С «Лікарня»
20.55 Я маю право
ТРК«Україна»
06.00,04.50 Срiбний апельсин.
06.45 Подiї тижня.
07.15 Т/с ”Сiмнадцять миттєвостей весни”
08.50 Т/с ”Глухар”.
09.50 Т/с ”Вiддiл. Страшнi лейтенанти”
11.45 Т/с ”Вiддiл. По праву”, 3
i 4 с.
13.45 Т/с ”Вiддiл. П`ятницький”.
16.00 Х/ф ”Антиснайпер 3: Новий
рiвень”.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
19.00,03.30 Подiї.
19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”
22.15 Х/ф ”Ред”. (2).
00.50 Х/ф ”Нас прийняли!” (2).
02.25 Щиросерде зiзнання.
03.00 03.50 Х/ф ”Антиснайпер 3:
Новий рiвень”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.40, 15.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 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»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
13.55 Концерт дуету «Писанка»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
16.45 «Купаж»
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 «Гама смаку»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Нарко. Серкетні пригоди Густава Клоппа» (2)

теле Версії

ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00,
21.30, 00.00 «Погода»
08.05 «Зелений БУМ»
08.30 М/ф
09.30 - «Країна талантів»
10.05 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Святині Буковини»
11.35, 19.05 - «Зорепад побажань».«Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 Т/с
13.15 «Акценти»
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.05, 05.30– «А музика
звучить…»
16.25, 02.30 «Невигадані історії»
17.30 - «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.00 - «Енциклопедія дизайну»
20.30 Т/ф
21.00 - «Вечірня казка»
21.35 «Роздуми про сокровенне»
22.00, 04.00 Х/ф
01.20 «З конкурсів і фестивалів»
03.00 «Палітра»
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”.
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
22.00 Т/с ”Школа”. (2).
00.55 ”На добранiч, мужики!”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.10,06.00 Телемагазин.
02.40 ”До свiтанку”.
НТН
05.10 Х/ф ”Переступити межу”,
1 с.
06.40 Х/ф ”Гладiатор за наймом”.
08.20 ”Правда життя”. Фанати.
Зворотний бiк футболу.
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”.
12.40,19.20 Т/с ”Ланцюг”.
13.30 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
15.20 Х/ф ”Вихiд”.
17.00 Х/ф ”Потрiйний стрибок
”Пантери”.
18.30,03.50 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.30,02.30 Т/с ”Свiдок”.
01.00 Х/ф ”Убити президента”.
(2).
02.50 ”Правда життя”.
04.50 ”Свiдок”.
05.05 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.20 Д/ф ”Питання честi”.
06.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.10 Т/с ”Комiсар Рекс”.
09.10 ”Танцi iз зiрками”.
11.25 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
12.05 Х/ф ”Велика перерва”.
18.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 ”Танцюють всi! 3”.
21.45 Х/ф ”Ас”.
23.50 Х/ф ”Оксамитовi ручки”.
01.45 Х/ф ”Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд заборонено!”
02.55 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.35 Х/ф ”Хлопчик в смугастiй
пiжамi”.
07.00 М/ф ”Принцеса-лебiдь 3”.
08.25,14.10,18.50 Зроби менi
смiшно.
09.20,15.05 Хто проти блондинок?
10.40,16.40 Мрiї збуваються.
11.35,17.40 Iнтуїцiя.
12.50 Спiвай, якщо можеш.
22.40 Х/ф ”День радiо”.
00.50 Спортрепортер.
00.55 Х/ф ”Шановний присяжний”.
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35,03.30 Зона ночi. Культура.
02.40 Сумний П`єро.
03.05 Врятований любов`ю.
03.15 Сонячна людина.
03.35 Невгомонний Пантелеймон.
04.05 Poeta Maximus.
04.20 Заклику тебе.
04.30,05.15 Зона ночi.
04.35 Українцi Вiра.
05.20 Радiацiя. Лiнiя захисту.
05.25 Справа про возз`єднання.
05.30 Нiмфея кандида.
К1
06.45 ”Спецiя”.
07.10 ”Ранок на К1”.
08.00 ”КВН”.
09.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
09.20 ”Бiйцiвський клуб”.
10.30,22.50 ”Солдати й офiцери”.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
28 квітня, 18.30: Концерт фортепіанної музики (соліст – Юрій Холоменюк).
ОРГАННИЙ ЗАЛ
30 квітня, 18.30: Концерт органної музики (солістка – Тетяна Седова,
м. Київ).
4 травня, 16.00: Концерт співака-бандуриста, заслуженого артиста
України В. Пиндика.

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
1 травня, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою», 18.30 «Як козам
роги виправляють, або приборкання норовливої».
5 та 6 травня, 17.00: «Пан Мандатор».

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
«Форсаж 5: Швидка п’ятірка»: 12.20, 16.30, 18.50,
21.10; «Гоп»: 10.30, 14.40.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Тор: 12.00, 14.10, 16.30, 18.50,
21.10, 17.20;
Малий зал. «Безшлюбний тиждень»: 12.10, 14.00,
19.10, 21.00. «Початковий код»: 15.50, 17.30.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
1 травня, 12.00: «Лісовий годинник»
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Передчуття». Виставка творів студії «Арт-музеум».
«Корифеї українського мистецтва». Виставка живопису з фондів
ЧХМ.
«Писанкова мозаїка». Виставка листівок з колекції Калини ГузарУгрин.
«Мелодія бісеру». Персональна виставка Галини Бурсук (прикраси із
бісеру, напівдорогоцінного каміння, кристалів сваровські).
«Крізь призму сімейного щастя». Фотоконкурс (відкриття 6 травня).
УС І

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

У четвер у палаці «Академічний»
оголосять результати літературного конкурсу імені Вадима Коваля.
Учасниками цього змагання стали 17
авторів з Чернівців та інших регіонів
України, серед яких – троє у молодшій
віковій групі (до 18 років). Подарунок
переможцю – безкоштовне видання
першої книги.
На літературний вечір організатори запросили гостей з Києва, ІваноФранківська та українсько-польський
джазовий гурт «DagaDana».
Спеціальний гість конкурсу –
письменник та видавець, головний
«абабагаламагівець» Іван Малкович.
Посмертне видання роману колишнього постійного члена журі конкурсу Василя Кожелянка «Ефіопська
Січ» презентуватиме Василь Іваночко, директор видавництва «Лілея-НВ»
(м. Івано-Франківськ).

О Б Л А СТ І
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11.30,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.50 Т/с ”Зоряна брама”.
16.00,01.00 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
17.45 ”Галiлео”.
18.10 ”Кохання у великому домi”.
20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
20.55 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Прихована реальнiсть”.
02.30 Т/с ”Полтергейст”.
03.50 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,07.00,03.30,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00,09.00,02.40 Мiста пiдземного свiту.
10.00 Ударна хвиля.
11.00 Убивчi iнстинкти.
12.00,13.00,14.00 Top Gear.
15.00,16.00 Руйнiвники мiфiв.
17.00,18.00,19.00 Шукачi.
20.00,21.00 Секретнi iсторiї.
22.00,23.00,00.00 Таємницi столiття.
01.00 Покер-дуель.
02.00 Божевiльнi.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Кораблi.
06.25 П`ята передача: Європа
06.50 Люди в касках: Лос-Анджелес: Трубоукладачи.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Вибух
бамперiв.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Крах поїзда.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Болота.
11.25,19.10 У пошуках газу
12.20,23.45 Top gear
13.15 Грiм серед ясного неба:
Лицарi автостради.
14.10 П`ята передача: Європа,
ч. 6.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Бананова шкiрка.
15.30 Брудна робiтка: Кленовий
сироп.
16.25 Смертельний улов: Наввипередки з часом.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Електрики.
20.05,00.40 Золота лихоманка:
Аляска: Дорога цiна.
21.00 Риба-меч: життя на гачку:
Перевантажений, та ще в
штормi.
21.55 Пивовари: Панкин i портамарилло.
22.50 Брудна робiтка: Перегiнник
рому.
03.40 Блискавичнi катастрофи

7
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.15 Погода.
06.10 Х/ф ”Золотий ключик”.
07.35 Я, українець, ч. 2.
08.35 Ера пам`ятi.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Свiтло.
09.50,18.00 Друга смуга.
09.55,10.40,11.55,12.20,17.55
Погода.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.45 Х/ф ”Невiдомий солдат”,
1 с.
12.00 Хай щастить.
12.25 Темний силует.
12.45 Х/ф ”Дума про Ковпака”.
Фiльм 1 i 2.
16.00 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 15 i 16 с.
18.05 Х/ф ”Дума про Ковпака”.
Фiльм 3.
20.40 На добранiч, дiти.
21.30 Концертна програма ”Я
- українець”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера пам`ятi.
23.05 Я, українець, ч. 2.
00.10 Погода.
00.15 Бенефiс композитора Нiколо, ч. 2.
01.00 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Т/с ”Атлантида”, 37 с.
02.30 Х/ф ”Винищувачi”.
04.10 Х/ф ”Волга-Волга”.
«1+1»
06.40 М/ф ”Правдива iсторiя Кота
у чоботях”.
08.10 Комедiя ”Спортлото-82”.
09.50 Х/ф ”Остання зустрiч”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 ”Мiняю жiнку 3”.
21.20 Комедiя ”Iронiя кохання”.
23.00 Комедiя ”Я люблю неприємностi”.
01.15 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.25 Т/с ”Принцеса цирку”.
«Iнтер»
05.10,15.20 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
06.45 Х/ф ”Карасi”.
08.40 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
09.40 Т/с ”17 миттєвостей весни”.
12.25 Т/с ”Небо у вогнi”.
17.15 Т/с ”Штрафбат”.
18.10 ”Всi свої”.
19.05 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”1942”.
23.20 Д/ф ”Третiй Рейх. Операцiя
НЛО”.
00.15 ”Подробицi” - ”Час”.
00.55 Х/ф ”Напад шаблезубих”.
02.30 Телевiзiйна Служба Роз-

теле Версії
шуку дiтей.
02.35 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
03.20 Д/с ”Походи в дикий свiт
4”.
03.45 Д/с ”Повiтрянi бої 2”.
ICTV
07.15 Погода.
07.20,02.50 Х/ф ”Якби краса
вбивала”.
09.10 Х/ф ”Тиха застава”.
11.05 Х/ф ”Зорянi вiйни 5: Iмперiя
завдає удару у вiдповiдь”.
13.55 Х/ф ”Зорянi вiйни 6: Повернення джедая”.
16.50 Х/ф ”Slove. Прямо у серце”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15,00.40 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Десантура”.
22.40 Х/ф ”У смертельнiй небезпецi”. (2.
01.35 Х/ф ”Розбiрка в маленькому
Токiо”.
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”.
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 Дитяча програма «Про
казки»
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.00, 23.45
Погода
7.15 Ранок надії
7.45, 9.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»

Приватне підприємство «Нива-В.Ш.» (м. Київ,
вул. Паньківська, 5) проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна, належного
Богдановій Світлані Костянтинівні, /м. Чернівці, вул.
Воробкевича, 13/12, ід. номер 3056418269/, а саме:
Лот № 1. житловий будинок з належними до нього
будівлями та спорудами, загальною площею 188,70
м.кв., літня кухня-гараж (літ. Б), сараї (літ. В,Г,),
криниця (літ. К), огорожа 1, Фундаменти - бетонні
стрічкові; стіни і перегородки – цегляні, оштукатурені; перекриття – залізобетонне, дерев”яні балки;
дах, покрівля – металочерепиця; вікна – металопластикові; двері – дерев”яні; підлога – керамічна
плитка, ламінат, парке. Оздоблення – євроремонт.
Інженерне устаткування – електрозабезпечення;
газопостачання, водопостачання, каналізація, та
знаходиться за адресою м. Вижниця, вул. Симоненка,
8а. Стартова (початкова) ціна – 637007,25 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок – 19046,52 грн. без ПДВ.
Лот 2. земельна ділянка кадастровий номер 7320510100:01:001:0090, та знаходиться за адресою: м.
Вижниця, вул. Симоненка, 8а. Стартова (початкова)
ціна – 56851,75 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
– 1699,87 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться
16 травня 2011 року об 11:00 год., за адресою: м. Вижниця, вул. Українська, 95. Реєстрація припиняється
16 травня 2011 року о 10:00 год. Ознайомитися з
майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних
торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул.
Севастопольська, 18-а Філія 26 ПП “Нива-В.Ш.”. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26 по договору 269108. Остаточна
оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом
десяти днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, вихідних і святкових днів.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль», / м. Чернівці, вул. Головна, 143, код 21418784./. Довідки за телефоном: 0372 583339.

понеділок
вівторок

3 травня

8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
9.45, 12.00, 21.05, 23.50 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.10, 23.55
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30 Міні Мікс
15.30, 22.30, 2.30 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
16.50 Т/С «Лікарня»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 3.45 Т/С «Лікарня»
20.55 Я маю право
ТРК«Україна»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
06.30,19.00,03.30 Подiї.
06.55,03.50 Т/с ”Сiмнадцять миттєвостей весни”
08.40,00.50 Х/ф ”Лiсовик”.
11.00 Х/ф ”Лiсовик 2”.
13.35 Х/ф ”Лiсовик 3. Продовження iсторiї”.
15.50 Х/ф ”Лiсовик 4. Продовження iсторiї”.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 1/2
фiналу. ”Барселона” (Iспанiя) - ”Реал” (Iспанiя).
23.50 ”Нiч Лiги чемпiонiв”.
03.00 Щиросерде зiзнання.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 14.45, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.45, 00.25 «Погода»
08.00 «Купаж»
08.30 «Гама смаку»
08.45, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.55 «Біографії»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00 «Від героя до невдахи»
15.30 «Мальовнича планета»
16.00 «Євразія»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
22.10 Х/ф «Незабутнє» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.05, 19.10,
21.30, 00.00 «Погода»
08.05, 03.00 «Солдати Пере-

моги»
08.30, 16.15 М/ф
09.30 «Калинові острови»
10.05 - «Буковинський дивосвіт»
10.35 - «Пісенне джерело» (рум.
мов.)
11.05 - «Жіночий журнал»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 –– Т/с
13.15 «На музичній хвилі»
14.00, 21.15 Т/ф
15.00, 00.05, 05.30 «А музика
звучить…»
16.25, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
18.00 «Формула успіху»
19.15 «Пам’ять»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Телелітопис краю»
21.00 - «Вечірня казка»
21.35 «Спорт-драйв»
22.00, 04.00 Х/ф
01.20 «З конкурсів і фестивалів»
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”.
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
22.00 Т/с ”Школа” (2).
00.55 ”На добранiч, мужики!”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.10,06.00 Телемагазин.
02.40 ”До свiтанку”.
НТН
05.35 Х/ф ”Переступити межу”,
2 с.
07.05 Х/ф ”Потрiйний стрибок
”Пантери”.
08.40,19.00,00.30,05.00 ”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 Т/с ”Ланцюг”.
13.30 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
15.20 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,
1 с.
16.40 Х/ф ”Потерпiлi претензiй
не мають”.
18.30 ”Речовий доказ”. Невикона-

не замовлення.
19.20 Т/с ”Крiт”.
21.30,02.30 Т/с ”Свiдок”.
01.00 Х/ф ”Полювання на динозавра”. (2).
02.55 ”Правда життя”.
04.00 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00 Д/ф ”Передчуття смертi”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.55 Х/ф ”Два капiтани”.
18.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 ”Ванга повертається! Секретний архiв вiщунки”.
20.10 ”Правила життя. Битва
дiєт”.
22.20 Х/ф ”Старi шкапи”.
01.15 Х/ф ”Вони билися за Батькiвщину”.
02.40 Нiчний ефiр.
Новий канал
06.20 Х/ф ”Шановний присяжний”.
07.45 Х/ф ”День радiо”.
09.50 Х/ф ”Поїздка до Америки”.
12.10 Х/ф ”Знайомство з батьками”.
14.20 Х/ф ”Знайомство з Факерами”.
16.55 М/ф ”Три богатирi i Шамаханська цариця”.
18.20 Х/ф ”Хто я?”
21.05 Х/ф ”Чого хочуть жiнки?”
(2).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф ”Будь крутiший”. (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.05,04.05,04.40 Зона ночi.
03.10 Моя адреса - Соловки. Навiщо переводити Вергилiя.
03.30 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
03.50 Кохання всього життя.
04.10 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.30 Упертий українець.
К1
06.45 ”Iлюзiї сучасностi”.
07.10 ”Ранок на К1”.
08.00 ”Далекi родичi”.
08.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
09.00,17.45 ”Галiлео”.
09.45,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
10.30,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.30,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.50,01.00 Т/с ”Зоряна
брама”.
16.00,01.40 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
18.10 ”Кохання у великому домi”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Прихована реальнiсть”.

03.00 Т/с ”Полтергейст”.
03.50 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,07.00,03.30,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00,02.40 Мiста пiдземного
свiту.
09.00 Ударна хвиля.
10.00 Убивчi iнстинкти.
11.00,12.00,13.00 Top Gear.
14.00,15.00 Руйнiвники мiфiв.
16.00,17.00,18.00 Таємницi столiття.
19.00,20.00,21.00 Кремль-9.
22.00,23.00,00.00 Намеднi.
01.00 Покер-дуель.
02.00 Божевiльнi.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Бомбардувальники.
06.25 П`ята передача: Європа
06.50 Люди в касках: Лос-Анджелес: Електрики.
07.45 18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Бананова шкiрка.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя
вибухових iдей: Порятунок з
хмарочоса, що горить.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Еквадор.
11.25,19.10 Новий виклик Тайсона.
12.20,23.45 Top gear.
13.15 Грiм серед ясного неба:
Упущений момент.
14.10 П`ята передача: Європа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Заплив в сиропi.
15.30 Брудна робiтка: Перегiнник
рому.
16.25 Смертельний улов: У пошуках улову.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Скляний будинок.
20.05 Будуємо по-вторникам:
Демонтаж: Гранiт.
20.35,01.10 Демонтаж: Структури.
21.00 Грандiознi переїзди: Гiгантська субмарина.
21.55 Гiгантськi кораблi: MV Solitaire.
22.50 Брудна робiтка: Чарiвник
зачiски.
00.40 Демонтаж: Гранiт.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Дещо про сни
Зазвичай всі люди (за винятком хворих із розладами психіки)
бачать сни. Існує теорія, що жіночі
сни відрізняються від чоловічих.
Авжеж! – скажуть чоловіки... Але
факт цей мало вивчений. Відомо
лише, що чоловікам частіше сняться
представники своєї статі. Жінки ж
бачать представників обох статей
приблизно однаково.
Під час сну наше тіло практично
паралізоване. Природа подбала про
те, щоби тіло не повторювало рухів,
які відбуваються з нами уві сні.
Дуже часто підсвідомість підказує нам, що потрібно прокинутися через якийсь збій в організмі.
Наприклад, через відчуття спраги.
Наша підсвідомість робить частиною
сну фізичне відчуття, яке ми переживаємо в цей момент і «підкидає»
уві сні образ склянки з водою. У сні
ми намагаємося напитися, але знову
відчуваємо спрагу поки не прокинемося. Таким чином, підсвідомість
«підказує», що потрібно вставати.
Близько 12% зрячих людей
бачать тільки чорно-білі сни, решта
УС І
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– кольорові. Існують типові групи
сновидінь, які бачать практично всі:
ситуації в школі або на роботі, спроба врятуватися від переслідування,
падіння з висоти, смерть людини,
випадання зубів, політ, провал на
іспитах, аварії тощо.
Цікаво, що колишні курці бачать більш насичені та реальні
сни, ніж всі інші люди. Найчастіше
їм сниться, що вони знову почали
курити і відчувають при цьому
провину.
У наших снах ми часто бачимо
незнайомих людей, але наша свідомість не вигадує нові обличчя.
Усі вони – реальні люди. Ті, кого
ми бачили протягом життя, проте
не запам’ятали.
Щоби мозок не перенавантажувався зайвою інформацією, природа
подбала про те, щоби вже через
п’ять хвилин після пробудження ми
забували половину своїх снів, а ще
через десять хвилин навряд чи зможемо пригадати хоч 10% із них.
Звичайно, є винятки. Наприклад, відомі випадки, коли поети,
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письменники або вчені бачили сни,
в яких робили нові відкриття. Саме
снам зобов’язані своєю появою на
світ історія Роберта Льюіса Стівенсона про доктора Джекіля і містера Хайда, знаменита періодична
система елементів, вона ж таблиця
Менделєєва. Тож, про всяк випадок,
залишайте на ніч поруч із ліжком
ручку і листочок паперу. Хто знає,
може ви наступний геній людства.
Ще кілька цікавих фактів про
сни:
Люди, що осліпли після
народження, можуть бачити сни у
О Б Л А СТ І

вигляді картинок. Сліпі з народження не бачать зображень, однак їхні
сни наповнені звуками, запахами і
тактильними відчуттями.
Людина не бачить снів у
момент хропіння.
Маленькі діти не бачать
у снах самих себе до досягнення 3
років. Від 3 до 8 – діти бачать більше
кошмарів, ніж дорослі за все своє
життя.
Якщо вас розбудити під
час стадії швидкого сну, ви запам’ятаєте свій сон до найдрібніших подробиць.

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.
07.25 Автодрайв.
07.45 Соцiальний компас.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.50,18.15 Друга смуга.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.40,12.10,15.30,18.05,18.45,21.40,22.40 Погода.
10.45 Х/ф ”Невiдомий солдат”,
2 с.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.20 Х/ф ”Дума про Ковпака”.
Фiльм 3.
15.15 Euronews.
15.35 Д/ф ”Тунелi у невiдоме”.
16.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 16 i 17 с.
18.50 Д/ф ”Київськi мости”.
19.30 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”,
1 с.
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 Т/с ”Атлантида”, 38 с.
02.30 Д/ф ”Київськi мости”.
03.05 Х/ф ”Молода гвардiя”, 1
i 2 с.
«1+1»
06.50 ”Служба Розшуку Дiтей”.
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”.
10.00,17.50 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Чоловiк у
небезпецi”.
11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
12.45 ”Анатомiя слави”.
13.35,14.30,04.35 Т/с ”Виклик 4”.
15.25 Т/с ”Iронiя кохання”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.40 ”Не бреши менi”. ”Дiтям не
подобається новий мамин
друг”.
20.00 ”Пекельна кухня”.
21.15 Комедiя ”Гiтлер, капут!”
(2).
23.25 Бойовик ”Арн. Лицар-тамплiєр”. (2).
01.10 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.20 Т/с ”Принцеса цирку”.

теле Версії
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«Iнтер»
05.20,15.20 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
06.55 Х/ф ”Жiноча дружба”.
08.45 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
09.45 Т/с ”17 миттєвостей весни”.
12.25 Т/с ”Небо у вогнi”.
17.15 Т/с ”Штрафбат”.
18.10 ”Всi свої”.
19.05 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”1942”.
23.20 Д/ф ”Портрети. Михайло
Кононов. Весь свiт проти
мене”.
00.20 ”Подробицi” - ”Час”.
01.05 Х/ф ”Бiомутант”.
02.30 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
02.35 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
03.20 Д/с ”Походи в дикий свiт
4”.
03.45 Д/с ”Повiтрянi бої 2”.
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,01.35,02.50 Погода.
05.25,02.25 Факти.
05.50,06.50 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.30
Спорт.
07.35,13.00 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,00.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.35,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.05,20.10 Т/с ”Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Х/ф ”Розбiрка в маленькому
Токiо”.
01.40 Покер пiсля пiвночi.
02.55 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 свiтi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).

19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
ТВА
6.00, 8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
6.30, 8.15, 21.00, 4.15 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05, 00.20
Погода
6.40 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
7.45, 8.55, 15.50 Т/С «Чи боїшся
ти темряви?»
9.20, 16.50 Т/С «Лікарня»
9.50, 12.00, 21.10, 00.25 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.15, 00.30
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 22.30, 2.30 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
16.20 Т/С «Джин у домі»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 23.50, 3.45 Теми дня
4.20 1 на 1 з Миколою Вереснем
ТРК«Україна»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
10.00 20.15 Т/с ”Глухар. Продовження”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення”
12.00 Т/с ”Квиток в гарем”, 5 с.
13.00 ”Хай говорять. Ванга: 100
рокiв чудес”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10,17.15,03.00,03.50 Вечiр з
Максимом Галкiним.
23.50 Т/с ”Травма”(2).
00.50 Х/ф ”Лiсовик 2”.
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 14.45, 14.45,
16.55, 19.30, 01.20 «Парад
планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.10, 15.55, 19.20, 21.55, 00.20
«Погода»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00 «Від героя до невдахи»
16.00 «Євразія»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Д/ф «Дивовижний світ
авіації»
19.25 «Афіша»
22.20 Відкритий Чемпіонат Чернівців із хокею. Огляд матчів

ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.05, 03.00 «Солдати Перемоги»
08.30 М/ф
09.30 «Пісенне джерело» (рум.
мов.)
10.05 «Моє сонечко»
10.35 «Милосердя»
11.05 «Енциклопедія дизайну»
11.35, 17.30 - ”Зорепад побажань”. ”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00 –– Т/с
13.15 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов)
14.00 «Реалії»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 - «Новини»
16.25, 02.30 «Невигадані історії»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 - «Калинові острови»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/ф
01.20 «З конкурсів і фестивалів»
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”.
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
22.00 Т/с ”Школа”, 11 с. (2).
00.55 ”На добранiч, мужики!”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.10,06.00 Телемагазин.
02.40 ”До свiтанку”.
НТН
05.40 Х/ф ”Потерпiлi претензiй
не мають”.
07.15 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,
1 с.
08.40,19.00,01.30,03.35,05.05
”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”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.30,19.20 Т/с ”Крiт”.
13.30,01.50 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
15.30 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,

2 с.
16.50 Х/ф ”Лисиця Алiса”.
18.30 ”Правда життя”. Психи
серед нас.
21.30 Т/с ”Свiдок”.
00.30 ”Покер Дуель”.
04.00 ”Правда життя”.
04.35 ”Агенти впливу”.
05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.10 Д/ф ”Спадкоємцi Дона
Корлеоне”.
06.40 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
07.05 Х/ф ”Маша i море”.
09.05 Х/ф ”Велика перерва”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Замiж за
iноземця”.
20.05 ”Росiйськi сенсацiї. Їм прописали вбивство”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Гостi iз
сутiнку”.
22.25 ”Очна ставка. Непотрiбна
дитина”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”.
00.30 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.35 ”Вiкна-спорт”.
01.45 Х/ф ”Вони билися за Батькiвщину”.
02.55 Нiчний ефiр.
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 ”Назад на Землю”.
11.10 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”.
16.55,23.40 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 ”Чорне Рiздво”. (3).
02.25 Зона ночi. Культура.
02.30 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.25,04.10,04.35 Зона ночi.
03.30 Запорiзька Сiч. Витоки.
03.45 Джерела Батькiвщини.
04.00 Братiя i дружина.
04.15 Козацький флот.
04.30 Там на горi сiч йде.
К1
06.45,09.00,17.45 ”Галiлео”.
07.10 ”Ранок на К1”.
08.00 ”Далекi родичi”.
08.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
09.45,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
10.30,22.50 ”Солдати й офiце-

Уроки музики в дитинстві зберігають мозок в старості
Уроки музики в дитинстві ніколи не
будуть зайвими, навіть якщо за життя вони
не стали в нагоді! Справа в тому, що докладені зусилля можуть виправдатися через
десятиліття, продовжуючи і в старості підтримувати гостру роботу мозку, навіть якщо
людина вже давно не грає на музичному
інструменті.
Такого висновку дійшли американські
вчені на підставі проведеного дослідження.
Вони обрали 70 добровольців у віці від 60 до
83, яких розділили на три групи – тих, хто
не мав музичної освіти, тих, хто займався
музикою від одного до десяти років, і тих,
хто грав на якомусь інструменті не менше

10 років.
Кожному учаснику було доручено виконати тести, пов’язані з візуально-просторовою пам’яттю, назвою об’єктів і здатністю
мозку адаптуватися до нової інформації. У
результаті виявилося, що найкраще із завданнями впоралися ті, хто багато років
навчався музиці.
Як вважають вчені, тривале вивчення гри
на інструменті створює в мозку альтернативні
зв’язки, які можуть компенсувати зниження
когнітивних здібностей, коли людина старішає. При цьому люди, які продовжували
грати на музичних інструментах на момент
дослідження, виконували тести не краще

за тих, хто вже кинув заняття музикою. Це
вказує на важливість віку, в якому були набуті
музичні знання.

«В суботу»: катастрофа на ЧАЕС
Названа дата першого в
Україні публічного показу україно-російсько-німецького фільму Олександра Міндадзе про
Чорнобильську катастрофу – «В
суботу».
Фільм показуватимуть 5
травня 2011 року в київському
кінотеатрі Київ у рамках куль-

турного благодійного марафону
«Пам’ятай».
Дія фільму розгортається
в Україні, у місті Прип’ять, 26
квітня 1986 року – в день аварії
на Чорнобильській АЕС, а в центрі історії – внутрішній розлом
головного героя, що випадково
опинився у cамому серці цього
УС І

виру.
Головну роль грає російський актор Антон Шагін, відомий глядачам за картинами
«Стиляги» і «Ховайся!». Також
у ролях: Світлана СмирноваМарцинкевич, Станіслав Рядінський («Будинок сонця»,
«Андерсен», «Життя без лю-

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

бові»), музикант В’ячеслав
Петкун (лідер групи «Танці
мінус», мюзикл «Нотр-Дам де
Парі») та інші.
Нагадаємо, що світова
прем’єра фільму «В суботу» відбулась у лютому 2011 року в
рамках 61-го Берлінського кінофестивалю.

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї
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ри”.
11.30,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.50,01.00 Т/с ”Зоряна
брама”.
16.00,01.40 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
18.10 ”Кохання у великому домi”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Теорiя неймовiрностi”.
03.00 Т/с ”Полтергейст”.
03.40 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,03.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30 Таємницi розвiдки.
07.30,12.00 Ударна хвиля.
08.30,13.00 Убивчi iнстинкти.
09.30,13.50 Повiтрянi бої.
10.20,14.50 Руйнiвники мiфiв.
11.10,15.50 Top Gear.
16.50,20.20 Секретнi iсторiї.
17.40,21.10 Шукачi.
18.40,22.00 Кремль-9.
19.30,22.40 Намеднi.
23.30,01.00 Божевiльнi.
00.20 Малобрiтанiя.
02.00 Мiста пiдземного свiту.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Пiдводнi
човни.
06.25 П`ята передача: Європа
06.50 Люди в касках: Лос-Анджелес: Скляний будинок.
07.45 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює
08.40 Руйнiвники легенд: Заплив
в сиропi.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Вогнетривкий
будинок.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Кiмберлi, Австралiя.
11.25,19.10 Рiчковi монстри: Любитель плотi.
12.20,23.45 Top gear, ч. 3.
13.15 Грiм серед ясного неба:
Велика риба, маленький
ставок.
14.10 П`ята передача: Європа,
ч. 8.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Машина i дощ.
15.30 Брудна робiтка: Чарiвник
зачiски.
16.25 Смертельний улов: Не
сезон для людей похилого
вiку.
17.20 Люди в касках: Лос-Анджелес: Фiнальнi перегони.
18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом
2010 рiк: Судний день.
21.00 Вижити удвох: Трясовина.
21.55 Лiсоповал на болотах:
Пливи або тони.
22.50 Брудна робiтка: Кухар.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Приватне підприємство «Нива-В.Ш.» (м. Київ, вул. Паньківська, 5) проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна, належного Німіжан Лучіці Василівні, /с.
Тереблече, Глибоцького р-ну, ід. номер 2530505448/, а саме:
Лот № 1. житловий будинок з належними до нього будівлями та
спорудами, загальною площею 134,00 м.кв. Житловий будинок
(літ. А) – житлова площа – 101,3 м.кв. Фундаменти бетонні,
стіни, перегородки - цегляні, покрівля - шифер. Сараї (літ.
Б,В) – пл. 12, 0 м.кв., 56,7 м.кв., дерев’яні, дощаті, покрівля
- шифер. Сарай (літ. Г) – пл. 29,0 м.кв., фундамент - бутовий,
стіни - цегляні, покрівля - шифер. Літня кухня (літ. Д) – пл. 40,3
м.кв., фундамент - бутовий, стіни - цегляні, покрівля - шифер.
Сараї (літ. Е,Ж) – пл. 10,8 м.кв., 23,5 м.кв., фундаменти - бутові,
стіни - кам’яні, покрівля - шифер. Сараї (літ. З,І) – пл. 47,0 м.кв.,
17,1 м.кв., дерев’яні, дощаті, покрівля - шифер. Вбиральня
- фундамент - бетонний, стіни - цегляні, покрівля - шифер.
Колодязь - бетонні кільця. Огорожа – дощата, та знаходиться
за адресою с. Тереблече, вул. Миру, 9, Глибоцького р-ну,
Чернівецької обл Стартова (початкова) ціна – 267290,36 грн.
без ПДВ. Гарантійний внесок – 8018,71 грн. без ПДВ. Лот 2.
земельна ділянка площею 0,2449 га, кадастровий номер 7321085400:01:003:0114, цільовим призначенням для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд, та знаходиться за адресою: с. Тереблече, вул. Миру, 9,
Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. Стартова (початкова) ціна
– 66539,33 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 1996,18 грн. без
ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 16 травня 2011 року о 14:00
год., за адресою: смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2а. Реєстрація
припиняється 16 травня 2011 року о 13:00 год. Ознайомитися з
майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням,
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м.
Чернівці, вул. Севастопольська, 18-а Філія 26 ПП “Нива-В.Ш.”.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення
платежу: гарантійний внесок для філії 26 по договору 269132.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом
десяти днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних
торгів, вихідних і святкових днів. Майно реалізується за кошти
і в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний
ощадний банк України», в особі Відділення 6794 /с мт. Глибока,
вул. 10-р. Незалежності України, 7а./. Довідки за телефоном:
0372 583339.
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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.
07.25 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.
09.30 Книга.ua.
09.50,18.15 Друга смуга.
09.55,10.40,12.10,15.30,18.05,22.35,22.50 Погода.
10.00 Легко бути жiнкою.
10.45 Х/ф ”Невiдомий солдат”,
3 с.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.20 Х/ф ”Машенька”.
13.35 Х/ф ”Якщо ворог не здається”.
15.15 Euronews.
15.35 Д/ф ”Київськi доти”.
16.05 Т/с ”Чотири танкiсти i собака”, 17 i 18 с.
18.40 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”,
1 i 2 с.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.00 Глибинне бурiння.
22.45 Щоденник Євробачення2011.
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.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Т/с ”Атлантида”, 39 с.
02.35 Д/ф ”Київськi доти”.
03.05 Х/ф ”Зi нiччю день iде”.
04.40 Х/ф ”Машенька”.
«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”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,00.20 ”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.50 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Дочка
боїться, що її матiр використовують”.
12.45,17.15 ”Шiсть кадрiв”.
13.25 ”Розкiшне життя”.
14.20,05.15 Т/с ”Виклик 4”.
15.15 Комедiя ”Гiтлер, капут!”
18.40 ”Не бреши менi”. ”Дочка
думає, що мати заздрить її
першому коханню”.
20.10 Бойовик ”Брат”. (2).
22.00 Бойовик ”Брат 2”. (2).
00.45 Бойовик ”Арн - об`єднане
королiвство”. (2).
02.35 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
03.45 Т/с ”Принцеса цирку”.

теле Версії
«Iнтер»
05.20,15.15 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 6”.
06.05,02.40 Д/с ”Ударна хвиля
2”.
06.10,16.15 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 7”.
06.55 Х/ф ”Суджений-ряжений”.
08.45 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
09.45 Т/с ”17 миттєвостей весни”.
12.20 Т/с ”Небо у вогнi”.
17.15 Т/с ”Штрафбат”.
18.10 ”Всi свої”.
19.05 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”1942”.
23.20 Д/ф ”Клара Лучко. Три
зустрiчi”.
00.20 ”Подробицi” - ”Час”.
01.05 Х/ф ”Спаун”.
02.35 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей.
04.10 Д/с ”Походи в дикий свiт
4”.
04.35 Д/с ”Повiтрянi бої 2”.
ICTV
05.30,06.35,01.40,03.45 Погода.
05.35,03.20 Факти.
05.50,06.50 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.10,01.30
Спорт.
07.30 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.30,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Пiд прицiлом.
14.05 Т/с ”Десантура”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Х/ф ”Бiла стрiла”.
22.00 Футбол. Лiга Європи. Пiвфiнал Вiльярреал (Iспанiя)
- Порту (Португалiя).
00.05 3-й тайм.
01.45 Покер пiсля пiвночi.
02.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
03.55 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”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський

Приватне підприємство «Нива-В.Ш.»
(м. Київ, вул. Паньківська, 5) проводить
прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна, належного Бужора
Петру Миколайовичу, /м. Чернівці, вул.
Кочубея, 35/55, ід. номер 1845400071/, а
саме: Лот № 1. Нежитлова будівля магазину
(літ. К-І), загальною площею 186,40 м.кв..
Фундаменти - бетонні; стіни і перегородки
– цегляні; перекриття – дерев’яне, покрівля
– азбестоцементні листи; підлога – бетонна.
Оздоблення – часткова штукатурка. Інженерне устаткування – електрозабезпечення. та
знаходиться за адресою: м. Сторожинець,
вул. Фізкультурна, 1-а, Стартова (початкова)
ціна – 360899,00 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 10826,97 грн. без ПДВ. Прилюдні
торги відбудуться 16 травня 2011 року о
16:00 год., за адресою: м. Сторожинець, вул.
Ватутіна, 11. Останній термін прийому заяв
16 травня 2011 року о 15:00 год. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за
його місцезнаходженням, звернувшись до
організатора прилюдних торгів. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних
торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18-а Філія 26 ПП
“Нива-В.Ш.”. Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26 по договору
261001. Остаточна оплата за придбаний
об’єкт здійснюється протягом десяти днів
з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи
дня проведення прилюдних торгів, вихідних
і святкових днів. Майно реалізується за кошти
і в рахунок погашення заборгованості перед
ВАТ «Державний ощадний банк України», в
особі Чернівецького обласного управління
/ м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244,
код 09356307./. Довідки за телефоном:
0372 583339.

четвер

5 травня

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”.
21.50,03.30 ”Територiя закону”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
04.40 ”Вiльна гавань”.
ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 00.15, 4.30
Теми дня
6.30, 8.15, 21.00, 5.00 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05,
00.45, 5.05 Погода
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.45 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20 Т/С «Джин у домі»
9.50, 12.00, 21.10, 00.50 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.15, 00.55
Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 23.00, 3.15 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
16.15 Т/С «Джин у домі»
16.50 Т/С «Лікарня»
17.20 Церква і світ
22.15 Політична кухня
5.10 Радіус
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 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. Олександр
Барикiн: на згадку про
мене”.
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.10,17.15,02.40,03.50 Вечiр з
Максимом Галкiним.
23.50 Т/с ”Травма” (2).
00.50 Х/ф ”Лiсовик 3. Продовження iсторiї”.
04.30 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 14.45, 16.55,
19.30, 01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55, 17.55 Д/ф «Дивовижний
світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

15.00 «Від героя до невдахи»
16.00 «Євразія»
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Падіння. Перерваний
світанок» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 - «Погода»
08.30 М/ф
09.30 «Буковинський дивосвіт»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00«Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». “Сузір’я почуттів”
(рум. мов.).
12.00 Т/с
13.15 «Країна талантів»
14.15 Т/ф
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.25 «Будьте здорові»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Палітра»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х/ф
01.20 «З конкурсів і фестивалів»
02.30 «Подіум її життя»
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”.
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
22.00 Т/с ”Школа” (2).
00.55 ”На добранiч, мужики!”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.10,06.00 Телемагазин.
02.40 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 Х/ф ”Лисиця Алiса”.
07.15 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,
2 с.
08.40,19.00,21.30,01.30,03.40,05.00 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.

12.00,00.00 Т/с ”Детективи”.
12.40,19.20 Т/с ”Крiт”.
13.30,02.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
15.35 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,
3 с.
16.55 Х/ф ”Ти пам`ятаєш”.
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Тонька-кулеметниця.
00.30 ”Покер Дуель”.
04.05 ”Правда життя”.
04.35 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.05 Д/ф ”Пасажир на той свiт”.
06.30 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.55 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.55 Х/ф ”Ас”.
10.00 Х/ф ”Оксамитовi ручки”.
12.05 Х/ф ”Старi шкапи”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Серьога. Життя пiд грифом ”таємно”.
20.10,22.35 ”Холостяк”.
22.55 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
00.10 Т/с ”Доктор Хаус”.
01.10 Т/с ”Клiнiка”. (2).
02.00 ”Вiкна-спорт”.
02.10 Х/ф ”Летять журавлi”.
03.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.40 Руйнiвники мiфiв.
05.25,06.55 Kids` Time.
05.30 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
09.10 Х/ф ”Глава держави”.
11.20 Т/с ”Курсанти”.
13.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.55 Т/с ”Друзi”.
16.55 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
20.35 Т/с ”Ласточкино гнiздо”.
21.40 Мрiї збуваються.
22.45 Т/с ”Щасливi разом”. (2).
23.40 Т/с ”Бальзаковськiй вiк, або
Всi чоловiки сво...”
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Х/ф ”Клоун Шейкс”. (2).
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.35,04.35 Зона ночi.
03.40 Зоряна година козацтва.
03.55 У литовський час.
04.10 Козацтво: руїна.
04.25 Дике поле.
К1
06.45,09.00,17.45 ”Галiлео”.
07.10 ”Ранок на К1”.
08.00 ”Далекi родичi”.
08.40,20.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.

Секрети тіста

Кожній господині хочеться,
щоб її вареники, пироги й торти
були найсмачнішими. Для цього
потрібно лише знати кілька секретів приготування тіста.
•
Замішуючи тісто для пирогів, булочок, рулетів, борошно
сипте в рідину, а для млинців,
оладок, бісквітів рідину вливайте
в борошно.
•
Прісне тісто замішують
густіше, ніж дріжджове. Покладіть
у нього побільше яєць, а рідини додайте менше, і вареники чи пельмені не розваляться при варінні.
Чим тонше розкатане прісне тісто,
тим вдаліші вироби з нього.
•
Листкове тісто після
замішування обов’язково потримайте в холоді не менше години,
а перед випіканням не змащуйте
краї виробів із нього збитим яйцем – вони злипнуться, і тісто не
підніметься. Деко для випічки
листкового тіста не змащуйте
жиром, а змочіть водою.
•
Пісочне тісто не місіть
довго – воно стане щільним і
твердим. Краще змішувати його
УС І
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вручну. Перед випіканням слід
охолоджувати його мінімум 30
хвилин.
•
Бісквітне тісто замішуйте швидко й випікайте відразу,
інакше пухирці повітря вивітряться, і вироби втратять ніжність і смак.
•
Готуючи здобне тісто,
не замінюйте молоко водою – при
випіканні воно потемніє, вироби
втратять смак.
•
Тонко розкатане тісто

К А Н А Л И

важко перекласти на деко. Посипте його борошном, накрутіть
на качалку і розгорніть над деком
– тісто не розірветься.
•
Вологе, липке тісто покрийте аркушами пергаменту
й розкатайте через нього. Або
розкатайте його пляшкою, наповненою холодною водою.
•
У недосолене тісто вливайте сіль, розчинену у невеликій
кількості води чи молока, і добре
розмішайте.

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї
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09.45,20.55 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
10.30,22.50 ”Солдати й офiцери”.
11.30,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.00,21.50,00.40 Т/с ”Зоряна
брама”.
16.00,01.30 Т/с ”Ксена - принцеса-воїн”.
18.10 ”Кохання у великому домi”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.10 ”Тиждень моди”.
03.00 Т/с ”Полтергейст”.
03.40 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,03.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30 Таємницi розвiдки.
07.30,12.00 Ударна хвиля.
08.30,13.00 Убивчi iнстинкти.
09.30,13.50 Повiтрянi бої.
10.20,14.50 Руйнiвники мiфiв.
11.10,15.50 Top Gear.
16.50,20.20 Секретнi iсторiї.
17.40,21.10 Шукачi.
18.40,22.00 Кремль-9.
19.30,22.40 Намеднi.
23.30,01.00 Божевiльнi.
00.20 Малобрiтанiя.
02.00 Мiста пiдземного свiту.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Сум`яття з ”Жуком”
06.25 П`ята передача: Європа.
06.50 Люди в касках: Лос-Анджелес: Фiнальнi перегони.
07.45 Потрiбна збiрка.
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Машина
i дощ.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя
вибухових iдей: Трейлер,
що втiк.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Мексика.
11.25,19.10 Авiакатастрофи:
цiлком таємно: Помилка
пiлота.
12.20,23.45 Top gear.
13.15 Грiм серед ясного неба:
Прикордонна вiйна.
14.10 П`ята передача: Європа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Гойдалка.
15.30 Брудна робiтка: Кухар.
16.25 Смертельний улов. Сезон
штормiв.
17.20 Крутi вибухи: Лiверпуль.
18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
20.05 Неймовiрнi здiбностi: Надлюди Стена Лi
21.00 Пiддослiднi кролики.
21.55 Схибленi на трюках: Сальто назад через рухомий
фургон.
22.25 Єдиний вихiд: Серед пернатих.
22.50 Брудна робiтка: Знавець
чорницi.
00.40 Надлюди Стена Лi,
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Приватне підприємство «Нива-В.Ш.»
(м. Київ, вул. Паньківська, 5) проводить
прилюдні торги по реалізації арештованого
нерухомого майна, належного Яремчук Настасії Іванівни, / м. Вижниця, вул. Поповича,
9/3, ід. н. 1644202901./, а саме: Лот № 1. двокімнатна квартира № 3, загальною площею
44,70 м.кв, розташована в будинку № 9, по
вул. Поповича, в м. Вижниця. Квартира розташована на першому поверсі, двох поверхового будинку, складається з двох кімнат,
житловою площею 29,5 м.кв. Фундаменти
– бетонні; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – залізобетон. Інженерне устаткування: електроосвітлення, водопостачання,
газ, каналізація. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 156122,25 грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 4683,67 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги відбудуться 16 травня 2011
року о 10:00 год., за адресою: м. Вижниця,
вул. Українська, 95. Останній термін прийому
заяв 16 травня 2011 року о 09:00 год. Ознайомитися з майном можна кожен робочий
день за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м.
Чернівці, вул. Севастопольська, 18-а Філія 26
ПП “Нива-В.Ш.”. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26 по договору № 269103 від 24.09.2010 р. Остаточна
оплата за придбаний об’єкт здійснюється
протягом десяти днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів,
не враховуючи дня проведення прилюдних
торгів, вихідних і святкових днів. Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед ЧОД ВАТ «Райффайзен
Банк Аваль», / м. Чернівці, вул. Головна,
143, код 21418784./. Довідки за телефоном:
0372 583339.

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 Щоденник Євробачення.
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.
09.30,12.10,15.25,16.05,18.50
Погода.
09.35 Х/ф ”Два бiйцi”.
10.50 Легко бути жiнкою.
11.10 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00 Новини.
12.15 Х/ф ”Чекай на мене”.
13.50 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”,
2 с.
15.15 Euronews.
15.35 ”Надвечiр`я”.
16.10 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
16.30 Магiстраль.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Металург”
(Запорiжжя) - ”Кривбас”
(Кривий Рiг).
17.45 В перервi - Новини, Погода.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.35 Пiдсумки.
00.10 Ера пам`ятi.
00.15 Погода.
00.20 Вертикаль влади, ч. 1.
00.40 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.25 ”Нацiональна двадцятка”.
03.25 Т/с ”Атлантида”, 40 с.
04.10 Д/ф ”Тунелi у невiдоме”.
04.35 Х/ф ”Два бiйцi”.
«1+1»
06.05 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.10,11.55 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30
”ТСН”.
07.25 М/ф ”Смурфи”.
10.00,17.50 ”Сiмейнi драми”.
10.55 ”Не бреши менi”. ”Матiр
звiльняють через молоко”.
12.50 ”Грошi”.
13.45,05.35 Т/с ”Виклик 4”.
14.40 Д/ф ”Брат 2”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
18.40 ”Не бреши менi”. ”Мати
пiдозрює, що у сiм`ї є злодiй”.
20.15 ”Україна: Iсторiя катастроф.
Останнiй спуск”.
21.05 Бойовик ”Леон-кiлер”. (2).

23.10 Бойовик ”Її звали Нiкiта”.
(2).
01.25 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.35 Т/с ”Принцеса цирку”.

21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.30 ”Досягти мети”.

«Iнтер»
06.50 Х/ф ”Горобиновий вальс”.
08.45 Ювiлейний вечiр Л. Якубовича.
11.10 Т/с ”Московський дворик”.
19.05 Т/с ”Обручка”, 614 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”1942”.
00.15 Х/ф ”Iдеальний шторм”.
02.40 Х/ф ”Операцiя: Смарагд”.
04.10 ”Подробицi” - ”Час”.
04.40 Д/с ”Ударна хвиля 2”.
06.05 Д/с ”Походи в дикий свiт
4”.
06.35 Д/с ”Повiтрянi бої 2”.

ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 4.05
Теми дня
6.30, 8.15, 21.15, 4.50 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.20, 00.15
Погода
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55 Т/С «Чи боїшся ти темряви?»
9.20 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.25, 00.20 Познайомимось?
12.05, 19.30, 22.05, 00.25 Панно
Кохання
14.30, 2.55 Х/Ф «Сімнадцять
миттєвостей весни»
15.45 Політична кухня
16.30 Твій спорт
17.20 Церква і світ
21.30 1 на 1 з Миколою Вереснем

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.35,02.45,04.55 Погода.
05.35,02.20 Факти.
05.50,06.50 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.10 Спорт.
07.35,13.00 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Надзвичайнi новини.
10.00,16.30 Т/с ”Опера. Хронiки
убивчого вiддiлу”.
12.05,14.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф ”Бiла стрiла”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с ”Група ”Zeta”.
23.05 Х/ф ”Остання таємниця
Гiтлера”.
01.30 Покер пiсля пiвночi.
02.50 Х/ф ”Виклик”. (2).
05.00 Т/с ”Загiн”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,23.45 ”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”.
09.20,11.10,12.20,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20,17.25 ”Своїми очима”.
16.20,04.40 ”Не перший погляд”.
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”.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс
№5, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого майна, а саме: Лот № 2 - двохкімнатна квартира під № 2, заг. площею 80,20 м. кв,
що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Богдана
Хмельницького, буд. № 9. Квартира розташована на
першому поверсі двохповерхового житлового будинку,
та складається: кімната – 20,30 м. кв., кімната – 25,80
м. кв., кухня – 15,30 м. кв., ванна – 6,50 м. кв., вбиральня – 1,00 м. кв., коридори – 0,80;1,10 м.кв., комори
– 2,10;5,50 м. кв., тамбур – 1,80 м.кв. Висота приміщень
– 2,65 м.. Житлова площа – 46,10 м. кв. Фундамент
– стрічкові, буто-бетонні; стіни – цегляні; перекриття
– дерев‘яні балки; підлога – дощата. Інженерне устаткування: електропостачання, водопостачання, газопостачання, каналізація, автономне газове опалення.
Фізичний знос 20%. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу. Стартова (початкова)
ціна – 445803,00 грн. без ПДВ (договір № 1-25024).
Гарантійний внесок у розмірі – 8916,06 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 16 травня
2011р. об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.
Севастопільська, 18А, офіс №5. Остаточний термін
подачі заяв 16 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
ПАТ „Промінвестбанк” (м. Чернівці, вул. Головна,
205, код 09356164). 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

ТРК«Україна»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.45 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. Дуель”.
15.40,17.15 Щиросерде зiзнання.
16.10 Федеральний суддя.
20.15 Т/с ”Екстрений виклик. Зайвий свiдок”.
00.10 Т/с ”Травма” (2).
01.10 Х/ф ”Лiсовик 4. Продовження iсторiї”.
03.00 Ласкаво просимо.
04.10 ”Хай говорять”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 16.00, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55, 17.55 Д/ф «Дивовижний
світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00 «Від героя до невдахи»
16.05 «Все для дівчаток»
17.05 «Своїми очима»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Копіюючи Бетховена» (1)
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ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм-аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 - «Погода»
08.30 М/ф
09.30 «Країна талантів»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики-веселинчики»
12.00 –– Т/с
13.20 «Експромт»
14.00 - «Роздуми про сокровенне»
15.15, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.25 «Зав’язь»
17.30 «Лідери якості»
17.55 «Калинові острови»
18.15 «Толока»
19.30 «Моє рідне село»
20.00 - «Милосердя»
20.30 «Час країни»
21.00 - «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х/фільм
01.20 «З конкурсів і фестивалів»
02.30 «Роздуми про сокровенне»
03.00 «Палітра»
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”
14.50,22.00 ”Теорiя зради”.
15.45 ”Гола правда”.
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
21.00,00.00 Т/с ”Реальнi пацани”.
(2).
00.55 ”На добранiч, мужики!”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск.
02.10,06.00 Телемагазин.
02.40 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 Х/ф ”Ти пам`ятаєш”.
07.10 Х/ф ”Привал мандрiвникiв”,
3 с.
08.40,19.00,21.30,00.30,02.30,05.00 ”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”.
12.40,19.20 Т/с ”Крiт”.
13.30 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.

15.35 Х/ф ”Тести для справжнiх
чоловiкiв”.
16.50 Х/ф ”Гра всерйоз”.
01.00 Х/ф ”Подвiйний дракон”. (2
категорiя).
03.00 ”Правда життя”.
04.05 ”Агенти впливу”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.10 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
06.35 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.35 Х/ф ”Розпочати лiквiдацiю”.
10.15 Х/ф ”Протистояння”.
17.40,22.40 ”Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф ”Ворошиловський стрiлець”.
20.00 ”Україна має талант! 3”.
23.25 ”Україна має талант! 3”
Пiдсумки голосування.
23.50 ”Україна має талант! 3”
Другий шанс.
01.05 ”ВусоЛапоХвiст”.
02.05 Х/ф ”Мiцний горiшок”.
03.20 ”Вiкна-спорт”.
03.30 Х/ф ”Балада про солдата”.
04.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.40 Руйнiвники мiфiв.
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.55 Kids` Time.
05.35 М/с ”Новi пригоди Скубi
Ду”.
07.00,07.10,07.40 ”Пiдйом”.
07.05 Смiховинки.
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Голий пiстолет 2 1/2.
Запах страху”.
11.10 Т/с ”Курсанти”.
13.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”АйКарлi”.
15.25 Т/с ”Дрейк i Джош”.
15.50 Т/с ”Друзi”.
16.50 Т/с ”Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...”
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.50 Зроби менi смiшно.
01.15 Х/ф ”Дiвчина з календаря”.
(2).
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.40,04.25,04.35 Зона ночi.
03.45 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
04.05 Моя адреса - Соловки.
Вантаж мовчання.
04.20 Перетворення.
04.30 Точка роси.
К1
06.45,09.00 ”Галiлео”.
07.10 ”Ранок на К1”.
08.00 ”Далекi родичi”.
08.40 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
09.45 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.

10.30,22.10 ”Солдати й офiцери”.
11.30,18.30 Т/с ”Солдати”.
14.00,20.20,02.10 Т/с ”Зоряна
брама”.
16.00 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
17.45 ”Iлюзiї сучасностi”.
18.10 ”Кохання у великому домi”.
23.15 ”Бiйцiвський клуб”.
00.10 ”Мокрий зорепад”.
00.40 Х/ф ”Iнший день”.
02.50 Т/с ”Полтергейст”.
03.40 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,04.00,05.00 Iгри патрiотiв.
06.30 Таємницi розвiдки.
07.30,12.00 Ударна хвиля.
08.30,13.00 Убивчi iнстинкти.
09.30,13.50 Повiтрянi бої.
10.20,14.50 Руйнiвники мiфiв.
11.10,15.50 Top Gear.
16.50 Секретнi iсторiї.
17.40 Шукачi.
18.40 Кремль-9.
19.30 Намеднi.
20.20,21.10,22.40 Освенцим.
23.30,02.00 Божевiльнi.
00.20 Малобрiтанiя.
01.00 Покер. Iталiйський покерний тур. Мальта. Перша
частина.
03.00 Мiста пiдземного свiту.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Сум`яття з ”Жуком”
06.25 П`ята передача: Європа.
06.50 Крутi вибухи: Лiверпуль.
07.45 Потрiбна збiрка
08.10 18.45,04.35 Як це працює.
08.40 Руйнiвники легенд: Гойдалка.
09.35,01.40,05.00 Лабораторiя вибухових iдей: Хиткий пiсок.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Iсландiя.
11.25,19.10 Вибратися живим: Катастрофа на шахтi Кикрiк.
12.20,23.45 Top gear.
13.15 Грiм серед ясного неба:
Вiдiрватися вiд всiх.
14.10 П`ята передача: Європа.
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Аляска: другий спецвипуск.
15.30 Брудна робiтка: Знавець
чорницi.
16.25 Смертельний улов: На
межi.
17.20 Крутi вибухи: Корал
Гейблз.
18.15,04.05 Потрiбна збiрка.
20.05,00.40 Крiзь кролячу нору з
Морганом Фрiменом: З чого
ми дiйсно складаємося?
21.00 Руйнiвники легенд: Вогнемет.
21.55 Новий свiт: Мiста майбутнього.
22.50 Екоград: Енергiя майбутнього.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

Найдорожче житло світу –
для донеччанина
Розкішний будинок за 136 млн. фунтів стерлінгів придбав у столиці Великої
Британії Рінат Ахметов. Українські адвокати допомогли йому купити у Лондоні
триповерховий пентхаус із видом на Гайд-парк за рекордну для всієї історії
Британії суму.
Операція з купівлі-продажу була укладена ще кілька років тому, але тільки
зараз отримала офіційну реєстрацію в Земельному реєстрі.
Але витрати українського мільярдера на цьому не закінчаться. Коли
звичайні українці рахують кожну копійку, Ахметову доведеться витрусити з
гаманця ще 60 млн. фунтів на вмеблювання нового помешкання…

Шановна
Людмило Богданівно!
Прийміть щиросердечні вітання з днем
народження! Ваш безумовний професіоналізм, багатоденна послідовна
та наполеглива праця внесли вагомий
вклад у розвиток органів редакційної
справи, забезпечили повагу серед
колег та колежанок біля філіжанок. Ми
пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами і досягати
разом професійних висот. Тож хай доля
пошле вам міцне здоров’я, тепло і затишок родинної оселі надійно захищає
Вас від негараздів, а в майбутньому чекає ще багато наповнених корисними
справами і земними радощами років.…
Щоб у Вас було все-все
завжди-завжди ах-ах!

УС І

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Шашлик
по-гуцульськи
Спеціально до травневих свят хочу поділитися з читачами улюбленим
гуцульським рецептом шашличків.
2 кг свинини,
5-6 цибулин,
1 кг картоплі,
1/2 склянки білого сухого вина,
перець червоний і чорний мелений,
сіль – за смаком.
Свинину нарізати однаковими шматочками вагою по 30-40 г. Картоплю почистити, нарізати кружальцями, ріпчасту цибулю – кільцями. Потім шматочки
свинини, картоплі і цибулі нанизати, чергуючи, на шампур, посипати сіллю,
червоним і чорним меленим перцем.
Загорнути шашлик у фольгу у вигляді пакета, з одного кінця перев’язати
шпагатом, з іншого – влити сухе вино і також зав’язати. Загорнені таким
чином шашлики обгорнути цупким папером і перев’язати шпагатом. Папір
змочити водою, покласти в розігріте вугілля і накрити ним зверху. Готувати
50-60 хвилин.
Смачного!

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

Оксана Бондаренко, читачка «Версій»
О Б Л А СТ І
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.35 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.55 Ера здоров`я.
07.20 Ноосфера.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.10 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.30 Глибинне бурiння.
13.00,16.50,17.50,19.50,22.40
Погода.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
14.00 Формула-1. Гран-прi Туреччини. Квалiфiкацiя.
15.40 Х/ф ”Повiтряний вiзник”.
16.55 Феєрiя мандрiв.
17.20 Королева України.
17.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Шахтар”
(Донецьк) - ”Металург” (Донецьк).
18.45 В перервi - Погода.
20.00,21.50 Концертна програма
ансамблю МО Росiї iм. Александрова.
21.00 Пiдсумки дня.
22.35 Щоденник Євробачення2011.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.25 Погода.
23.50 Студента потрiбно любити.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 Д/ф ”Рядовий вiйни”.
02.20 Х/ф ”Хочу зробити зiзнання”, 1 i 2 с.
04.45 Х/ф ”Повiтряний вiзник”.
«1+1»
06.20 М/ф ”Царiвна-жаба”.
06.55 М/ф ”Смурфи”.
07.20,05.55 ”Справжнi лiкарi”.
08.10 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Велике перевтiлення”.
10.45 ”Анатомiя слави”.
11.40 ”Шiсть кадрiв”.
11.55 ”Мiй зможе”.
13.20 ”Пекельна кухня”.
14.45 Бойовик ”Леон-кiлер”.
16.50,20.00,01.10 Т/с ”Вольф
Мессiнг. Людина, що бачила
крiзь час”.
19.30 ”ТСН”.
22.50 ”Зiрка+зiрка 2”.
«Iнтер»
07.30 ”Найрозумнiший”.
09.25 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.35 ”Попелюшка для Баскова”.
11.10 ”Вирваний з натовпу”.
11.45 ”Позаочi”.
12.40 Х/ф ”Летять журавлi”.
14.35 Т/с ”Наказано знищити.
Операцiя ”Китайська шка-

теле Версії
тулка”.
18.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.05 ”Розсмiшити комiка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 ”Майдан`s”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.05 ”Розбiр польотiв”.
01.00 Х/ф ”Фахiвець”.
02.50 ”Подробицi” - ”Час”.
03.20 Д/ф ”Ударна хвиля 2”.
04.05 Д/с ”Походи в дикий свiт
4”.
ICTV
05.55,06.30 Погода.
06.00 Факти.
06.35 М/ф.
07.25 Real Comedy.
08.05 Козирне життя.
08.45 Х/ф ”Людина президента
2”.
10.40 Велика рiзниця.
11.45 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
12.05 Квартирне питання.
13.10 Х/ф ”Вторгнення”.
15.30 Д/ф ”Москва. Осiнь. Сорок
перший”.
16.55 Д/ф ”Ржев. Невiдома вiйна
Г. Жукова”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф ”Операцiя ”Горгона”.
22.55 Х/ф ”Порятунок рядового
Раяна”.
02.20 Х/ф ”Остання таємниця
Гiтлера”.
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”.
06.20,08.05,18.55,23.20,00.20,03.15 ”Час спорту”.
06.30,18.15,23.35,04.30 ”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”.
08.15,11.10,16.15,00.25 ”Погода
у свiтi”.
08.20,21.50,01.50,02.50 ”Тема
тижня”.
08.30 ”Рекламна кухня”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.30 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.10 ”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”.

понеділок
субота

7 травня

17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.25,01.20 ”Я там був не з власної волi” (Окупацiя).
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.25,02.20 ”Я там був не з власної волi” (Остарбайтер).
20.25,03.40 ”Я там був не з власної волi” (Концтабори).
21.20 ”Машина часу”.
22.00 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот-новини”.
04.25 ”Огляд преси”.
05.15 ”Час iнтерв`ю”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
9.05, 13.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.45, 17.20, 21.50, 00.05 Познайомимось?
9.55, 17.25, 00.00 Погода
12.00 Фешинка
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
13.55, 3.45 Домашні улюбленці і
ветеринари
14.40, 22.00, 2.30 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
23.15, 4.35 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 ”Екстрений виклик. Зайвий свiдок”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Т/с ”Диверсант”.
17.00,19.20 ”Народна зiрка 4”.
19.55 22.00 Т/с ”Заєць, смажений
по-берлiнськи”
00.00 Х/ф ”Антиснайпер 4. Пострiл з минулого”.
02.00 Х/ф ”Мовчун”.
03.00 Щиросерде зiзнання.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 10.55, 11.25, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25
«Погода»
07.15, 12.00, 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 «Подружки»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.50 Х/ф «Копіюючи Бетховена» (1)
17.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Фільми та зірки»

17.40, 23.10 «Купаж»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Вбивця ворон» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм-аут»
08.00 «Толока»
08.45 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Акценти»
10.30 «Старти надій»
11.00 - «Країна талантів»
11.30, 19.05 - «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
12.00 Т/с
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А музика звучить…»
15.00 «Будьте здорові»
16. 00, 22.00, 00.45 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
04.20 «Милосердя»
05.00 «З конкурсів і фестивалів»
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 ”Їж та худни”.
10.00,15.20 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.50 ”Одна за всiх”.
12.45 ”Єралаш”.
13.00 ”Знайомство з батьками”.
13.55,22.00 ”Теорiя зради”.
14.50 ”Твою маму!”
16.15,23.00 ”Дом 2”.
17.10 Х/ф ”Едвард - руки-ножицi”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
00.00 Т/с ”Реальна кров”, 21
c. (3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Гола правда”.
01.50 ”До свiтанку”.
НТН
05.45 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.10 М/ф ”Бременськi музиканти”.
06.35 М/ф ”Слiдами бременських
музикантiв”.
07.00 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
09.15 Х/ф ”Гра всерйоз”.

11.30 ”Речовий доказ”. Невиконане замовлення.
12.00 Х/ф ”Вiд Бугу до Вiсли”.
14.45 Х/ф ”Десять рокiв без права
листування”.
16.50 Т/с ”Слiдчi”.
19.00 Х/ф ”Роби - раз!”
21.00 Х/ф ”Кармен”.
23.20 Х/ф ”Молодий Ганнiбал”.
(3).
01.50 Х/ф ”Без вини винний”. (2).
03.30 ”Речовий доказ”.
04.35 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Правда життя”.

11.20 ”Бiйцiвський клуб”.
12.20 ”Мокрий зорепад”.
13.00 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
13.50,00.00 Х/ф ”Перший лицар
при дворi короля Артура”.
15.40 Х/ф ”Капiтан Крюк”.
18.20 Х/ф ”То що, приїхали: ремонт”.
20.15 Х/ф ”Норт”.
22.10 Х/ф ”Це розлучення!”
01.30 ”Нiчне життя”.

СТБ
05.30 М/ф ”Таємниця третьої
планети”.
06.15,02.10 Х/ф ”Особистої безпеки не гарантую”.
07.55 ”Караоке на Майданi”.
08.55 ”Їмо вдома”.
10.00,22.50 ”ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
11.45 ”Україна має талант! 3”.
16.50 Х/ф ”Ворошиловський стрiлець”.
19.00 ”Танцi iз зiрками”.
21.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
22.10 ”Танцi iз зiрками. Пiдсумки
голосування”.
00.00 Х/ф ”Чисте небо”.
03.35 ”Мобiльна скринька”.
03.50 Нiчний ефiр.

«Мега»
06.00,07.00,03.00,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00,09.00,02.00 Мiста пiдземного свiту.
10.00 Ударна хвиля.
11.00 Убивчi iнстинкти.
12.00,13.00,14.00 Top Gear.
15.00,16.00 Руйнiвники мiфiв.
17.00 Теорiя правди.
18.00,18.50,19.40,20.30,21.20,22.10 Освенцим.
23.00,00.00 Луб`янка.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
45.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.

Новий канал
05.40 Х/ф ”Загадка вбивства в
Манхеттенi”.
07.20 Х/ф ”Голий пiстолет 2 1/2.
Запах страху”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.40 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.15 Спiвай, якщо можеш.
13.30 Файна Юкрайна.
15.15 Даєш молодь.
16.15 ”Красунi”.
17.40 Зроби менi смiшно.
18.35 М/ф ”Шрек 4. Рiздво”.
18.55 Х/ф ”Поцiлунок на удачу”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф ”Чорний лицар”.
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф ”Нiхто не знає про секс
2”. (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Обожнена.
02.40 Янгол - Демон.
02.55 Неприборкана.
03.10,04.05,04.55,05.35 Зона
ночi.
03.15 Чемпiон чемпiонiв.
03.30 Драма на двi дiї.
04.10,05.00 Богдан Хмельницький.
К1
07.20 Т/с ”Ксена - принцесавоїн”.
09.10 ”Пройдисвiт”.
09.50 ”Галiлео”.
10.20 ”Брейн-ринг”.
11.00 ”Спецiя”.

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану Сокирянського районного управління юстиції (тимчасово на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, громадянство України, стаж роботи у державній
службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років,
знання державної мови та ПК.
До заяви із зазначенням про ознайомлення заявника з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу, додаються:
▪ заповнена особиста картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м.Сокиряни вул. Шевченка,7 тел. 2-14-09.
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 - трьохкімнатна квартира під № 40, заг. площею 62,50 м. кв, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, буд.
№ 39. Квартира розташована на п‘ятому поверсі п‘ятиповерхового будинку, та складається: кімната – 11,30 м. кв., кімната – 10,10 м. кв., кімната – 17,80 м. кв.,
кухня – 6,20 м. кв., ванна – 2,60 м. кв., вбиральня – 1,20 м. кв., коридор – 10,60 м.кв., комори – 0,80 м. кв., балконами – 6,40/1,90 м.кв. Висота приміщень – 2,50
м.. Житлова площа – 39,20 м. кв. Фундамент – бетонний; стіни – цегляні, оштукатурені; перекриття – залізобетон; підлога – ламінат, керамічна плитка. Інженерне
устаткування: електропостачання, водопостачання, газопостачання, каналізація, центральне опалення. Фізичний знос 20%. Майно належить боржнику на підставі
договору дарування. Стартова (початкова) ціна – 401100,00 грн. без ПДВ (договір № 1-25023). Гарантійний внесок у розмірі – 8022,00 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 16 травня 2011р. об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А,
офіс №5. Остаточний термін подачі заяв 16 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 ПАТ „ВТБ Банк” (м. Чернівці, Пр. Незалежності, 111, код 33643178). 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
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Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Кораблi.
06.25,13.40 Створення хотродiв:
стань асом!: Два Форди.
07.15,01.40 Вижити удвох: Трясовина.
08.10,23.45 Риба-меч: життя на
гачку: Перевантажений, та
ще в штормi.
09.05 У гонитвi за ураганом 2010
рiк: Судний день.
10.00,18.15 Грандiознi переїзди:
Гiгантська субмарина.
10.55,17.20 Екоград: Енергiя
майбутнього.
11.50,19.10 Гiгантськi кораблi: MV
Solitaire.
12.45 Брати по зброї: Штурмовик.
14.35 Крутий тюнiнг 2008: Challenger Джесi Джеймса.
15.30 Махiнатори: Jensen Interceptor.
16.25 03.40 Потрiбна збiрка,
16.55 Як це працює.
20.05,04.05 Крутий тюнiнг 2008:
Новорiчнi машини Зака i
Кодi.
21.00,05.00 Махiнатори: Ford
Cosworth.
21.55 Брати по зброї: Ремонт
”Борсука”.
22.50,02.40 Пивовари: Панкин i
портамарилло.
00.40 Надлюди Стена Лi.

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.15 Д/ф ”Подорож на край
свiту”, 15 с.
07.40 Щоденник Євробачення.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Святковi богослужiння (пiд
проводом Святiйшого Патрiарха Кирила).
10.40 Х/ф ”Був мiсяць травень”.
12.30 Х/ф ”Хлопець iз нашого
мiста”.
13.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Севастополь”
(Севастополь) - ”Оболонь”
(Київ).
14.45 В перервi - Погода.
15.50,17.45,20.10 Погода.
16.00 Формула-1. Гран-прi Туреччини.
17.55 Спецпроект ”Про що кiно?”
Х/ф ”Фанати”.
20.20 Л. Гурченко. ”Пiснi вiйни”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.45 Щоденник Євробачення2011.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Д/ф ”Подорож на край
свiту”, 15 с.
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 Х/ф ”Фанати”.
03.30 Д/ф ”Таємницi Лисої Гори”.
03.55 Х/ф ”Подвиг розвiдника”.
05.25 ”Надвечiр`я”.
«1+1»
06.40 М/ф ”Кошеня на ймення
”Гав”.
07.05 Х/ф ”Аскарi”.
08.35 М/ф ”Дiм кiшки”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Розкiшне життя”.
12.20 ”Мiняю жiнку 3”.
13.45 Д/ф ”Рiвень секретностi
- 18”.
16.55,04.20 Т/с ”Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь
час”.
22.20 ”Свiтське життя”.
23.15 Х/ф ”Пiдривники”. (2).
01.20 Х/ф ”Велика втеча”.
«Iнтер»
05.10 Д/ф ”Наслiдки. Земля:
Життя без людей”.
06.40 ”Поки всi вдома”.
07.50 ”Формула кохання”.
08.45 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
09.00,09.55,10.30,11.30,13.15 Не-

Овен

Телець

Близнюки

Рак

теле Версії

8 травня

дiля з ”Кварталом”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним”.
10.35 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”.
11.35 ”Орел i Решка”.
12.25 ”Розсмiшити комiка”.
13.30 Т/с ”Соло на мiнному полi”.
17.05 Д/ф ”Месiя темних сил.
Окультнi таємницi Третього
рейху”.
18.00 ”Недiля з ”Кварталом”.
18.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Х/ф ”Край”.
23.05 Концерт ”Любе - Свої. 20
рокiв”.
01.10 Х/ф ”Довгий поцiлунок
на нiч”.
03.10 ”Подробицi” - ”Час”.
03.40 Д/ф ”Ударна хвиля 2”.
04.25 Д/с ”Повiтрянi бої 2”.
ICTV
05.20,05.40 Погода.
05.35 Факти.
05.45 М/ф.
06.35 Квартирне питання.
07.35 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
08.35 Анекдоти по-українськи.
08.55 Т/с ”Група ”Zeta”.
12.55 Х/ф ”Операцiя ”Горгона”.
16.50 Д/ф ”Друга ударна. Вiрна
армiя Власова”.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф ”Без права на помилку”.
23.35 Х/ф ”Список Шиндлера”.
(2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Х/ф ”Втеча до перемоги”.
(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”.
08.25,15.20 ”Рекламна кухня”.
09.50 ”Досягти мети”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi” (Б. Хмельницький).

Витання у хмарах і плекання нездійсненних
планів принесе лише розчарування. Більше спілкуйтеся зі старшими. З їхніх промов зможете зачерпнути чимало практичних порад. Гарна нагода
для нової стрижки або зміни кольору волосся.

Не беріться за глобальні проекти. Краще перечекати, накопити сил, аби підійти до бажаного
в повній готовності. Будьте пунктуальними – це
знадобиться у стосунках із діловими партнерами.
Пройдіть вітамінний курс.

Рішення важких питань – справа нешвидка.
Але у вашому оточенні є людина, яку можна сміливо
просити про допомогу. Ревнощі до коханої людини
здатні поставити вас у незручне становище, тому
намагайтеся контролювати свої емоції.

Вам доведеться зіткнутися з досить серйозним
вибором. Рішення даватимуться з труднощами. Але
прислухайтесь до порад – це допоможе. Сприятливий період для зміцнення зв’язків з близькими.
Пікніки на природі покращать емоційний стан та
настрій.

УС І

16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20 ”Фактор безпеки”.
17.20 ”Палата”.
17.30 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.20,20.20,01.20,02.20 ”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, 00.20 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
8.50, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.15, 17.15, 22.00, 00.10 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 00.05 Погода
12.00, 22.05, 2.45 Х/Ф «Сімнадцять миттєвостей весни»
13.20 Так говорить Біблія
13.50 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.20 Дослідження океанів планет
15.10 Радіус
15.40 Домашні улюбленці і ветеринари
16.30 Анатомія культури
19.30, 00.15 Нова гостьова
23.20, 4.00 Теми тижня
ТРК«Україна»
06.10 ”Життя на смак”.
07.00 Подiї.
07.20,03.50 Т/с ”Сiмнадцять миттєвостей весни”
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с ”Екстрений виклик. Зайвий свiдок”.
12.00 Т/с ”Диверсант”.
12.40 Т/с ”Диверсант 2: Кiнець
вiйни”
16.00 Т/с ”Заєць, смажений поберлiнськи”
19.00 Подiї тижня.
19.30 Т/с ”Заєць, смажений поберлiнськи”.
22.20 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф ”Ворог №1”. (2).
01.30 Х/ф ”Пiанiст”. (2).
05.00 Срiбний апельсин.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05 «Малятко»
08.00, 11.55 Kids Flix
08.10, 09.35, 11.50, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Все для дівчаток»

11.20 «Фільми та зірки»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Моя країна»
15.55 «Купаж»
16.10 «Подружки»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 «Зірки цирку»
23.00 Х/ф «Переполох у гуртожитку-2» (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, 19.30 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00«Реалії»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 «Дольче Віта»
11.25 «Спорт - драйв»
11.45, 17.30 - Зорепад побажань”.
”Сузір’я почуттів”.(рум.
мов.)
12.00 Т/с
13.30 « У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 02.30 «А музика звучить…»
15.00«Реалії»
16.00, 22.00, 00.45 Х/ф
18.10 «Жіночий журнал»
18.45 «Формула успіху»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
03.40 «Роздуми про сокровенне»
04.00 «Солдати Перемоги»
04.20 «Моє рідне село»
05.00 «З конкурсів і фестивалів»
ТЕТ
06.30,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
07.05,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.30 М/ф.
07.40 ”Байдикiвка”.
08.10 ”Телепузики”.
09.35 ”Зоо фактор”.
10.00,13.30 Т/с ”Хто у домi господар”.
10.55 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.50 ”Одна за всiх”.
12.20 ”Єралаш”.
12.35 ”Comedy Woman”.
14.25 Х/ф ”Едвард - руки-ножицi”.
16.15,23.20 ”Дом 2”.
17.10 Х/ф ”Вiдчайдушнi шахраї”.
19.10 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.10 Х/ф ”Чикаго”. (2).
22.20 ”Теорiя зради”.
00.20 Т/с ”Реальна кров” (3).
01.20 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.45 ”До свiтанку”.
06.00 Телемагазин.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
06.25 М/ф ”Канiкули Бонiфацiя”.
06.45 М/ф ”Дюймовочка”.

Лев

Ви непомітно втрачаєте зі свого життя щось
цінне і дбайливо збережене. Змініть психологічне
навантаження на чуйність і ситуація зміниться.
Пощастить, якщо вкладете кошти на депозит або
в борг під відсотки. Додайте до вашого раціону
фруктові фреші, біле м’ясо та овочі.

Діва

Зростання вашого авторитету супроводжується
плітками. Але не реагуйте на слова, а справами
підтверджуйте свої можливості. Розмови про особисте підштовхнуть до романтичних стосунків.
Займіться спортом – вам не вистачає фізичного
навантаження.

Терези

Тиждень буде непередбачуваним. Ви з однаковою ймовірністю можете подати заяву про
звільнення, а можете потрапити під милість
керівника. Можливий службовий роман. Ситуація триматиметься на поглядах та натяках. Не
забувайте про близьких.

Скорпіон

Вдалий період для різного роду перетворень і
виходу на новий, вищий рівень. Важливі переговори краще проводити на своїй території. Нетривалі
поїздки цього тижня виявляться вдалими. У сімейних стосунках забудьте фразу «хто головніший?!».
Шукайте компромісів.

Е Ф І Р Н І

К А Н А Л И

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї

07.10 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.25 Т/с ”Слiдчi”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Тонька-кулеметниця.
12.00,03.30 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.55 Х/ф ”Роби - раз!”
16.40 Х/ф ”Кармен”.
19.00,00.45 Х/ф ”Справжня МакКой”.
21.10 Х/ф ”Земля динозаврiв”.
(2).
23.00 Х/ф ”Хижi води”. (2).
02.30 ”Речовий доказ”.
04.55 ”Правда життя”.
СТБ
05.30 М/ф: ”Повернення блудної
папуги”, ”Троє з Простоквашино”.
07.10 Х/ф ”Мiцний горiшок”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,01.05 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”Холостяк”.
14.35 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
15.50 ”Зоряне життя. Замiж за
iноземця”.
16.50 ”Моя правда. Серьога. Життя пiд грифом ”таємно”.
17.50 ”Ванга повертається! Секретний архiв вiщунки”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв”.
21.00 Х/ф ”Єгорушка”.
23.05 Т/с ”Доктор Хаус”.
02.00 Х/ф ”Командир щасливої
”Щуки”.
03.35 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.45 Клiпси.
06.10 Х/ф ”Острiв Нiм”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!”
09.15 М/с ”Дональд Дак”.
09.40 Х/ф ”Поцiлунок на удачу”.
11.45 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.50 Вiдеофанiя.
13.55 Ексклюзив.
14.45 Аналiз кровi.
15.25 Info-шок.
16.15 Т/с ”Воронiни”.
18.00 Х/ф ”Чорний лицар”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Втеча”. (2).
23.50 ”Красунi”.
00.30 Спортрепортер.
00.35 Х/ф ”Двадцять баксiв”. (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Де ти, Україна?
03.10,04.10,05.15 Зона ночi.
03.15 Богдан Хмельницький.
04.15 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
04.30 Марко Кропивницький.
К1
06.50 Д/ф ”Доiсторичний бiйцiвський клуб”.
07.45 ”AutoEVO”.
08.10 Х/ф ”Капiтан Крюк”.
11.00 ”Iлюзiї сучасностi”.
11.30,01.50 ”Слiдами пращурiв”.
12.00,00.10 ”Не може бути”.

Стрілець

12
12.25 ”Кохання у великому домi”.
13.10,21.15 ”КВН”.
14.10 ”Якось у мiлiцiї”.
16.00 Х/ф ”То що, приїхали: ремонт”.
17.50 Х/ф ”Норт”.
19.45 Х/ф ”Це розлучення!”
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.50 ”Слава Богу, ти прийшов!”
02.20 ”Нiчне життя”.
«Мега»
06.00,07.00,03.00,05.00 Iгри патрiотiв.
08.00,02.00 Мiста пiдземного
свiту.
09.00 Ударна хвиля.
10.00 Жертви природи.
11.00,12.00,13.00 Top Gear.
14.00,15.00 Руйнiвники мiфiв.
16.00,16.50,17.40 Освенцим.
18.30,19.30,20.30 Нюрнберзький
процес.
21.30,22.30 Луб`янка.
23.30,00.20 Секретнi iсторiї.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
46.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-армiя.
Discovery Channel
06.00 Величезнi машини: Бомбардувальники.
06.25 03.40 Потрiбна збiрка,
06.50 Як це працює,
07.15,13.40,02.40 Лабораторiя
вибухових iдей: Падiння на
машинi з обриву.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Вогнемет.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи.
10.00 Риба-меч: життя на гачку:
Переобтяжений, та ще в
штормi.
10.55 Золота лихоманка: Аляска:
Дорога цiна.
11.50 Вижити удвох: Трясовина.
14.35 Крiзь кролячу нору з Морганом Фрiменом: З чого ми
дiйсно складаємося?
15.30 16.55 18.15 19.10 Top gear,
ч. 8.
21.00 Рос Кемп: Банди: Ямайка.
21.55 Надлюди Стена Лi.
22.50 Пiддослiднi кролики.
23.45 Схибленi на трюках: Сальто назад через рухомий
фургон.
00.15 Єдиний вихiд: Серед пернатих.
00.40 Новий свiт: Мiста майбутнього.
04.05 Гiгантськi кораблi: MV Solitaire.
05.00 Грандiознi переїзди: Гiгантська субмарина.

Будьте уважними до повторюваних подій
і намагайтеся не допустити старих помилок.
Емоційний стан нестабільний, тож тримайте
себе у руках. Поговоріть відверто з близькими,
вони здатні не лише вислухати, але й дати ділову
пораду.

Козеріг

Чужі думки і ваша податливість на вмовляння
може «вийти боком». Не приймайте рішення
нашвидкуруч, прислухайтеся до своєї інтуїції.
У творчих людей є шанс отримати персональну
вдячність. Зайняті у сфері економіки зіткнуться з
потуранням колег.

Водолій

Не бійтеся парадоксальних ситуацій, вони
вам не тільки не зашкодять, але дозволять збутися мріям. Цей принцип спрацює в любовних
стосунках. На роботі – не час для самоствердження, дійте командно. Ймовірні подарунки,
пов’язані з поповненням гардеробу.

Риби

Те, що спочатку виглядає не надто привабливо, при детальнішому розгляді відкриває для вас
масу переваг. Відчуєте нові почуття та емоціїй.
Чимало побутових клопотів, роз’їздів, відвідувань
державних установ. Будьте обережні з великими
грошима.

О Б Л А СТ І
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Данці на Великдень гуляють більше за українців:
ходять на фрокаст і п’ють шнапс із пивом
Данія – країна дуже скромних і розумних людей, які
поважають себе і свою історію. Можливо, саме тому вони
її ніколи не перекреслювали і не перекроювали. Традиції
для данців – дуже важливі. Цікаво, що вже понад тисячу
років, тобто з часів вікінгів, цією нацією править один
королівський рід – явище в історії унікальне. 50 королів і 2
королеви правили країною за всю історію цієї монархії.

5 днів святкувань та
кущі замість огорожі
Невеличка острівна держава,
із населенням в понад 5 мільйонів
людей, щороку вирощує 25 млн. свиней. Тож може дозволити собі гуляти
на Великдень аж 5 днів, починаючи
від Чистого четверга. У Страсну
п’ятницю, коли Христа розіп’яли, у
країні скрізь приспускають державні
прапори.
До речі, данці потім не відпрацьовують свої вихідні, як українці.
Але використовують їх для пасхальних поїздок за кордон чи для роботи у власному садку чи квітнику.
Будиночки у данців, порівняно з
українськими, дуже маленькі, але
надзвичайно чепурні. Чистота – те,
що чи не найбільше вражає у цій країні. Хоча ніхто ніколи тут не оголошує
суботників чи, тим паче, місячників
прибирання територій. Щотижня всі
вікна в будинках миються ззовні, з
вулиці. Цю роботу виконує відповідна приватна служба, з якою власники квартир і будинків укладають
угоди.
А ще, поруч зі скромністю данців
(демонструвати, приміром, своє
багатство тут непристойно і не виховано) та їхньою акуратністю, вражає
потяг до краси та всього естетичного. Вони з неймовірною любов’ю

та фантазією прикрашають свої
помешкання: квітами – на грядках
та в горщиках, які стоять у дворах,
різними фігурками, декоративними
кущами і деревами. Скажімо, магнолія та рододендрон – тут звичне
явище. Хоча у нас, в країні зі значно
кращим кліматом, їх найчастіше
можна бачити в ботанічних садах.
А за огорожу у помешканнях данців
правлять зелені кущі.
...Протягом вихідних днів країна
ніби завмирає. Відпочивають не
лише працівники установ і підприємств, а й магазинів, більшості барів,
кав’ярень і ресторанів. У суботу
окремі магазини відчиняють свої
двері лише на півдня.
У Данії великодні писанки – не
в моді. І хоча задовго до Великодня
у місцевих магазинах з’являються
величезні пасхальні шоколадні яйця
у золотистих обгортках, на святкові
столи викладають... курей. Якщо
ж у данців в оселях і є крашанки чи
писанки, то тільки з інших країн, як
екзотика.
До свята скрізь у вітринах виставляють фігурки курей, півнів і
жовтеньких курчат. Прикрасами Великодніх днів є пофарбоване жовте
пір’я та жовті квіти. А квартири данці
прикрашають гілочками у вазах, на
які розвішують писанки та крашанки.
Крім того, дизайн прикрас довільний.

Свято – спільне,
святкування – різні
В Україні цього року на Великдень у різних куточках приготували кілька цікавих сюрпризів.
Зокрема, у Харкові на площі Свободи вперше було реалізовано
великий флористичний проект з
використанням близько 40 тисяч
живих квітів – з них створили
церкву з п’ятьма банями заввишки 11 м та вісім триметрових пасхальних яєць.
А на центральній площі Івано-Франківська цього дня освятили найбільший великодній
кошик, який потрапив до Книги
рекордів України. У нього склали
традиційні для цього свята страви
– велику паску вагою 70 кг і 20
маленьких по 0,5 кг, страусові та
курячі яйця, м’ясні вироби. Після
фіксації рекорду кошик передали
до Містечка милосердя Святого
Миколая, де живуть діти-сироти
та одинокі люди.
Ще один рекорд – найбільшу
в Україні паску у Києво-Печерській лаврі освятити не змогли.
Святковий хліб, який мав бути

вагою 700 кг, вийшов значно
більшим – 900 кг, і він розвалився, оскільки не витримала опорна
конструкція.
Але найбільший сюрприз для
українців великодніми вихідними
принесла погода – було сонячно і
надзвичайно тепло, температура
сягнула літніх показників. Не
зіпсувала погода свята і християнам західного обряду.
У Ватикані на урочисту службу в неділю на площі Святого
Петра зібралося понад 100 тисяч
паломників.
У США в Білому домі цього дня
відбулося традиційне великоднє
свято з катанням пасхальних
яєць за участю президента та
його родини. А в Нью-Йорку на
П’ятій авеню пройшов великодній
парад, учасники якого змагалися
один з одним в оригінальності
головних уборів. Традиція зародилася близько 150 років тому,
коли міські модники приходили
до церков, зосереджених у цьому
районі, на святкову службу.

Наприклад, підсвічник у вигляді
пляшки на таці разом із яйцями.
У неділю – день воскресіння
Христа – данці йдуть до церкви, де
відбувається Великодня служба, а
потім влаштовують сімейний обід
– фрокаст. На столі обов’язково
мають бути кілька видів оселедцю та
червона риба. Ці продукти, до речі,
у них більш ніж у двічі дешевші, ніж в
Україні. Крім того, на столі – зварені
«вкруту» та розрізані навпіл яйця,
прикрашені зеленню та кав’яром
(ікрою). На гаряче подають «лам»
– м’ясо ягняти, запечене у духовці. А
запивають це все шнапсом і пивом.
У столиці Данії, де мешкає п’ята
частина населення країни, тобто
мільйон копенгагенців, є одна православна церква, збудована з подачі
Олександра ІІІ, який одружився з
данською принцесою. Їхній син,
Микола ІІ, став, як відомо, останнім
царем Російської Імперії і був страчений разом із сім’єю. На Великдень
у цій православній церкві проводять
велику службу.
Нинішнього року світлий день
Воскресіння сина Божого збігся у всіх
християн – католиків, протестантів і
православних. А ще цього року в Данії
раніше часу зацвіли тюльпани і нарциси. Вони дуже гарно прикрасили
до Великодня всю країну.

В Ісуса нема e-mail
Великодня служба у лютеранській
церкві різниться від православної.
Зрозуміло, що вона проходить під
орган і спів високого жіночого мецосопрано. З кошиками до церкви не
йдуть. Але під час служби прихожан
причащають просвірками та вином
– кров’ю Ісуса Христа. Для цього вони
виходять до вівтаря, стають на коліна
і пастор кожного пригощає зі своїх

рук.
У Гадструпі, звідки ведеться розповідь для читачів «Версій», мешкає
2 тисячі данців. Але селом Гадструп
не назвеш, бо таких доріг немає
навіть у Києві. Та й умови для проживання у кожному помешканні
нічим не відрізняються від умов у
квартирах Копенгагену. Хіба що тут
чистіше повітря, співають пташки і
дуже зелено та тихо.

Провідним пастором у Гадструпській кірхі є хельга Мюллер – дуже
цікава 62-річна жінка.
Розповідаючи на ранковій службі
історію життя і діяння Христа, вона
зауважила, що в інтернеті нині можна знайти все, але е-мейлу Христос
немає, хоча він завжди поруч з людиною…

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
спеціально для «Версій» з Данії

Пасхальна процесія в Антігуа
зібрала 65 тисяч туристів
Щорічно під час пасхальних свят
понад 60 тисяч іноземних туристів
відвідують першу столицю Гватемали
– місто Антігуа (Antigua), щоб побачити найкрасивішу в Центральній
Америці релігійну процесію, що йде
штучними килимами з різноколірних
ошурків і квітів.
Цього року Антігуа відвідало
близько 65 тисяч іноземних туристів,
що на 8,3% більше торішнього показника.

Процесії складаються з віруючих, одягнених в довгополі, частіше
фіолетового кольору плащі з пелериною на плечах і капюшони, подібно
до європейських прочан X століття.
Кожній церковній парафії відповідає
свій покрій. У колоні віруючих неодмінно присутні статисти, одягнені в
костюми римських воїнів, і музиканти.
Різноколірні килими, викладені за
маршрутом руху, тягнуться на десятки
кілометрів.

Традицію влаштовувати святкові ходи вулицями міста, прикрашені штучним орнаментом з
різноколірного піску або деревних
ошурків і квітів до Гватемали в 1595
році привезли іспанські місіонери
з Андалусії, які носили на своїх
плечах зображення Діви Марії,
Марії-Магдалини і Христа. З Антігуа ця традиція розповсюдилася у
всій Гватемалі і далі в Центральній
Америці.

У Новій Зеландії на Великдень убили
23 тисячі кроликів
У ході благодійного мисливського фестивалю в Новій
Зеландії було вбито більше 23 тисяч звірів. Фестиваль викликав гнів екологів, які піклуються про права тварин.
Організатори Великого Великоднього Полювання
стверджують, що метою був відстріл шкідливих ссавців, які
розоряють фермерські господарства.
Але керівник місцевого товариства захисту тварин Ганс
Крик заявив, що вбивство беззахисних тварин нагадувало
вечірку.

– Ненавченим людям дозволяли безладно стріляти в
бідних тварин. Через це багато кроликів просто ранили і
тваринки кілька годин мучилися в передсмертній агонії,
– додав Ганс.
Один з організаторів заходу Дейв Ремзі, навпаки, бачить у полюванні позитивні сторони.
Ремзі заявив, що адміністрація «вбила одразу двох
зайців»: зі шкідниками впоралася і зібрала 3 500 доларів
пожертвувань до місцевого бюджету.
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Шанс на нормальне життя

Завдяки комплексній терапії дітки з ураженнями центральної
нервовоїсистемиможутьпристосуватисядожиттявсуспільстві
Невпевнено ступаючи, хлопчина років п’яти
оглядався довкола і міцно тримався за мамину руку.
Його ніжки, викручені паралічем, відмовлялися
слухатися, проте малюк не здавався і ступав знову і
знову. Так, не поспішаючи, він увійшов до просторого
залу, де на нього вже чекала інструктор з лікувальної
фізкультури. Після вправ та ігор – масаж, консультація
психолога та логопеда... Ці та чимало інших
процедур пропонують в Чернівецькому обласному
медико-соціальному центрі для дітей з органічними
ураженнями центральної нервової системи. Незабаром
хворі дітки тут зможуть займатися плаванням.

«Школа життя»
– Вперше в Україні під одним
дахом об’єдналися два центри – медичної та соціальної реабілітації.
Тобто почала функціонувати комплексна система, в якій задіяні абсолютно всі можливості реабілітації
(медична, соціальна, педагогічна,
психологічна та рання професійна).
Ніде в Україні більше немає такого
об’єднання. Нову модель ми назвали клінікою відновного лікування
«Школа життя», – розповідає Лариса
Паламар, директор обласного центру
медико-соціальної реабілітації дітей
з органічним ураженням нервової
системи.
У Центрі лікуються діти з ураженням нервової системи, порушеннями
функції опорно-рухового апарату,
порушеннями або розладами психіки.
В області таких дітей-інвалідів близько

2,5 тисяч. Іще приблизно дев’ять
тисяч дітей з органічним ураженням
нервової системи перебувають на
обліку в неврологів області. 50% із
них потребують реабілітаційного
лікування для того, щоби не стати
інвалідами.
– Протягом 2010 року у нас пролікувалися 1,5 тисячі дітей, – продовжує
Лариса Георгіївна. – Сьогодні курс відновного лікування проходять від 90 до
150 дітей у день. Оскільки бажаючих
дуже багато, людей доводиться записувати в чергу. Звісно, ми терміново
потребуємо розширення. Тому вже
почали будівництво бальнеологічного комплексу, що фінансується з
бюджету області. Сподіваємося, вже
найближчим часом корпус вдасться
здати в експлуатацію. Там буде розташований пансіонат на 30 місць,
бальнеологічний комплекс, додатково

тренажерні зали та зали ЛФК тощо.

Кінь-лікар
Центр складається з поліклінічного, діагностичного, стаціонарного
відділення і соціально-педіатричного
блоку, в якому працюють педагоги, психологи, логопеди, соціальні
педагоги, вихователі, вчителі-реабілітологи та асистенти. У фізіотерапевтичному відділенні діткам проводять фізпроцедури, гімнастику,
роблять масажі, гідрокінезіотерапію,
парафінолікування, ароматерапію,
спелеотерапію, сенсорну інтеграцію
тощо. Тут є тренажерні зали, зали
для корекції ходи, занять музикою
та хореографією, комп’ютерний зал,
зали ЛФК.
Тричі на тиждень дітей вивозять
на іподром, де протягом 10-15 хвилин
інструктори вчать їх їздити верхи. М’язи спини коня виконують тривимірні
рухи, таким чином послаблюють м’язи
ніг дитини і покращують осанку.
Для кожної дитини розроблена
індивідуальна програма реабілітації.

Ботулотоксин – для
зняття спазму
Один з методів лікування (до речі,
визнаний у всьому світі) – введення у
спастичні м’язи ботулотоксину типу А.
Ним користуються і в Чернівецькому
медико-соціальному центрі.
– Ботулотоксин у препараті для
ін’єкцій очищений і не шкідливий для
дітей. Ми вводимо його у малих дозах
у спастичні м’язи, – розповідає Лариса

Жіночежиття–казка?!

зі сценарієм улюбленої казки, можна
знайти багато спільного. При цьому
особливо цікавим є той факт, що більшість казок завершується словами:
«І жили вони довго й щасливо…» Ну,
інколи, ми знаємо трішки більше «і
померли в один день»… Правда, схоже
на типовий, середньостатистичний
сценарій щасливого жіночого життя?
Проте, чи дійсно це так, адже ніхто не
знає, що робили щасливі молодята
після одруження, і як їм взагалі жилося
одне з одним. Ось так і в житті: за нестримним бажанням вийти заміж (яке,
до речі, часто підсилюється побажаннями чи докорами родичів) дівчина
може присвятити всю себе ідеї вийти
заміж і реалізувати фантазію про білу
сукню, фату, гостей, чи довгоочікувану втечу з батьківського дому в «самостійне» життя… За такого сценарію,
нажаль, сильно збільшується ризик
«вискочити заміж не за того героя» й
почати реалізовувати чужу казку.
При цьому, хочу зауважити, що
прагнення бути принцесою – це при-

першого введення препарату діти
ніби заново вчаться ходити. Якщо
рухи слабо відновлюються, роблять
ін’єкцію повторно. Проте в будь-якому
разі дитина не повертається до попереднього стану.
– На жаль, одужати хворий з
діагнозом ДЦП не може, – зауважує
Лариса Паламар. – Проте завдяки
комплексному лікуванню ми можемо
запобігти розвитку грубого органічного дефекту, інтегрувати дитину в
суспільство.
Для буковинців лікування у Центрі
абсолютно безкоштовне. Хворі з інших
областей України купують у страховій
компанії, з якою укладений договір,
страховий полюс і, згідно нього, проходять курс відновного лікування
на базі центру як стаціонарно, так і
амбулаторно.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Вправи для поліпшення зору:

Кожен із нас, принаймні, свідома більшість, прагне
жити щасливо, радісно та казково. Проте, чи завжди
це можливо і як визначити який саме сценарій ми
реалізовуємо насправді?
Одним зі шляхів вивчення цього
питання є казкотерапія, або пізнання
себе через казку. Тому, якщо вам цікаво дослідити своє життя через призму
казкової історії, пригадайте, яка героїня чи герой вам найбільше подобався
в дитинстві. З ким ви себе порівнювали
чи хотіли бути схожим? Можливо, це
багатостраждальна та покірна Попелюшка, яка терпляче чекала на
своє щастя? Чи Червона Шапочка, яка
ризикуючи своїм життям, пішла рятувати дорогу бабусю? А, можливо, Ви
холодна Снігова Королева, що прагне
відчути справжню любов? Чи нахабна
й одночасно вразлива Розбійниця? Не
менш цікавий образ Сплячої Красуні,
яка сповна відчула на собі результат
жіночої конкуренції. Чи позбавлена
страху й відрази Красуня, що розтопила серце чудовиську? Якщо ви уважно
поглянете на обраний вами образ,
то, цілком імовірно, знайдете багато
спільних рис чи навіть визначальних
подій вашого особистого життя.
Отже, якщо порівняти своє життя

Паламар. – Впродовж 14-21 дня у дітей
з ДЦП тонус м’язів знижується. Після
цього вони поступають до нашого Центру на реабілітаційне лікування. Завдяки комплексу фізіотерапевтичних
процедур, кінезіотерапії, масажам,
ЛФК, Бобат-терапії, етапному гіпсуванню тощо нам вдається навчити
дитину новим моторним навичкам,
спонукати до мотивації. Наприклад,
опуститися з носочків на п’яточки,
зробити кілька кроків, сісти... Після
введення ботулотоксину навіть м’язи
язика послаблюються, і логопедам
легше навчити діток правильно вимовляти ті чи інші звуки, слова.
Хочу наголосити, що препарат
слід вводити в основному дітям з
більш-менш збереженим інтелектом.
Частота введення препарату залежить від самої хвороби та її перебігу.
Впродовж шести-дев’яти місяців після

родне бажання більшості дівчаток.
Проте в дорослому віці важливо не обмежуватися одним стереотипним і звичним образом, а вміти бути різною. Тому
сміливо експериментуйте, шукайте свій
шлях та не втрачайте єдності зі своїм
казковим внутрішнім світом, інтуїцією та
голосом серця. Розкрийте себе різну
на унікальному проекті від Психологічної студії «Стимул»: «Виміри
жіночності». Для вас 6-8 травня
понад 50 майстер-класів кращих
фахівців практичної психології,
психотерапії, бізнес-консультування, тілесно орієнтованих і
духовних практик, спортивних
та танцювальних шкіл, багато
приємних сюрпризів та незабутніх вражень! Звертайтесь: 050
733 37 38 (Альона Головіна), 050
9510654 (Микола Кіщук), е-mail:
orgstimul@i.ua; сайт www.orgstimul.com.ua

• Горизонтальні рухи очей:
направо-наліво.
• Рух очними яблуками
вертикально вгору-вниз.
• Кругові рухи очима: за
годинниковою стрілкою і в
протилежному напрямку.
• Інтенсивні заплющення
та розплющення очей у швидкому темпі.
• Рух очей по діагоналі:
скосити очі в лівий нижній кут,
потім по прямій перевести погляд вгору. Аналогічно в протилежному напрямку.
• Зведення очей до носа. Для цього до перенісся поставте палець і подивіться на нього – очі легко «з’єднаються».
• Часто покліпайте очима.
• Робота ока «на відстань». Підійдіть до вікна, уважно подивіться на близьку, добре видиму деталь: гілку дерева, що росте за вікном, або на подряпинку
на склі. Можна наклеїти на скло невеликий шматок паперу. Потім направте
погляд удалину, намагаючись побачити максимально віддалені предмети.
■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно). ■ Лікування захворювань
суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних
захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого
болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під
час лікування на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р

Передплатний індекс09584

№18 (382) 28.04.2011–05.05.2011

Версії

відпочинкові

15

Міні-бонус
Для того щоби придбати автомобіль, необхідна як
мінімум високооплачувана робота, яка б дозволила вам
подібну розкіш. Для тих, хто лише робить перші кроки
для здобуття професії, «Версії» демонструють спосіб недобросовісної, але креативної здачі іспитів.

Мікро-сенсація
Рубрика «під прицілом» розповідає
чернівчанам про останні новинки
техніки, авторинку, рибалку та
зброю. Сьогодні під нашим прицілом
найменші, несхожі між собою
дрібниці, покликані зробити наше
життя зручнішим!

Мікро-авто
Найменший автомобіль на планеті у 80-тих роках виготовила
фірма «Velas». Матір власника компанії мала поганий зір, тож не
могла припаркуватися без помітних деформацій для власного
автомобіля. Саме для того, щоби зробити її життя комфортнішим,
голова компанії розробив найменший у світі автомобіль, довжина
якого не сягала і метра. Авто рухалося з максимальною швидкістю
40 км/год. І хоч нині ми живемо в епоху мікро-технологій, автомобільні концерни не поспішають повторювати рекорд Веласа,

адже попит на міні-кари з кожним роком зменшується. Витіснення
маленьких автівок габаритними машинами психологи пояснюють
тим, що у світі збільшується кількість людей із заниженою самооцінкою.

Астропрогноз на травень
Фінанси

Для Овнів, Раків, Левів, а
також Скорпіонів травень – це
спокійний і помірковано вдалий
період. Якихось грошових втрат
і проблем не передбачається,
фінансові турботи минуть за
принципом «як прийшло, так
і пішло». Тельців та Стрільців
очікують цілком пристойні можливості для заробітку грошей,
доходи перевищуватимуть середній рівень. Терези протягом
місяця можуть розраховувати
на невеликі, але постійні доходи. Для Близнюків і Дів же
– це украй напружений у фінансовому плані період. Протягом
усього місяця вони постійно
втрачатимуть гроші, особливо
у другій половині тижня. Козерогам аж до 15-17 травня
варто дотримуватися режиму
розумної економії. Кінець місяця
зможе порадувати Водоліїв хоч і
не надто великим, але все-таки
прибутком. У Риб не передбачається ані збитків, ані прибутків,
тому стратегічні плани щодо
того, як розбагатіти, доведеться
відкласти на пізніший період.

Робота, кар’єра
Перша половина місяця виявиться для Овнів, Терезів,
Тельців, а також Дів надзвичайно сприятливим і щасливим
періодом для бізнесу будь-якого виду, масштабу та напряму.
Найбільш вдало просуватимуться звичні, добре налагоджені справи. Проте після 17
травня ситуація у Дів зміниться
кардинально – практично все,
хоч що ви робитимете, зокрема
нові проекти, можуть стати дже-

релом збитків. Близнюкам для
ведення справ цей місяць багато в чому виявиться своєрідним
чистим аркушем паперу, проте
на великий прибуток навряд чи
варто розраховувати. У Раків
удача та невдача переплелися
між собою приблизно в однакових пропорціях, проте дуже
хороші шанси знайти нового та
дуже сильного ділового партнера. Протягом усього травня у
Левів будуть постійні дрібні турботи через якихось несумлінних
партнерів, що може призвести
до непорозуміння з офіційними
інстанціями. Травень порадує
прибутком Скорпіонів, проте
для найбільш оптимальної тактики ведення бізнесу їм варто
взяти на озброєння приказку:
«Краще синиця в руках, ніж
журавель у небі». Для Стрільців травень виявиться одним
із найбільш вдалих періодів за
весь рік – їм все вдаватиметься,
можлива несподівана допомога
й підтримка. Козероги та Водолії – сприятливий місяць щодо
організації та ведення бізнесу.
Риби ж «пірнуть» в досить довгу
«смугу везіння», що протриває
аж до середини червня. Не варто розраховувати на якісь надприбутки, проте кінець місяця
порадує хоч і не дуже великими,
але доходами.

Кохання, родина
Сімейне життя Овенів та Риб
цього місяця вирізнятиметься
надзвичайною гармонійністю й емоційністю. У травні ви
напевне примиритеся зі своїм
партнером, якщо до цього були
у сварці, або ж покохаєте одне

одного ще сильніше. Тельцям
варто уникати легких конфліктів з коханими, адже «прохолода» у стосунках може затягтися
надовго. Близнюкам і Козерогам варто контролювати власні
емоції, тому що в травні ви і ваш
партнер виявитеся у певному
енергетичному дисонансі, коли
думки, бажання та почуття одного не знаходитимуть відгуку в
іншого. Сімейне життя Раків минатиме спокійно та рівномірно.
Левам варто уникати будь-яких
з’ясувань стосунків з коханою
людиною. Хоча, з одного боку,
сімейне життя в травні й буде
доволі рівним і буденним, але
вплив планетарних конфігурацій такий, що навіть легка
образа, завдана Левом близькій
людині, може штовхнути її на
такі дії, які зовсім не сподобаються. Схоже, сімейне життя
Дів значно ускладниться. Хоч
як би ви намагалися уникнути
непорозумінь, вони однаково
самі знаходитимуть вас, тому не
намагайтеся якось виправити
ситуацію, а просто спокійно
перетерпіть цей період свого
життя. Саме сімейні стосунки
можуть виявитися тим чинником, який змусить Терезів нервувати найбільше. Відмовтеся
від більшості святкових запрошень, обмежте до мінімуму всі
свої дружні контакти і, якщо це
можливо, проведіть весь місяць
у своєрідній самотності. Скорпіонів чекає доволі напружений
і конфліктний період у сім’ї та
стосунках із близькими людьми. Сімейне життя Стрільців та
Водоліїв можна сміло уподібнити тихій гавані, в якій завжди
спокійно та надійно. Травень

Козерогам найкраще підходить
навіть не стільки для особистих
і дружніх стосунків, скільки для
сімейних. Використайте його
для покращення стосунків із
братами, сестрами та всіма родичами, молодшими за вас.

Здоров’я
Щодо здоров’я Овнів та Козерогів, то місяць буде просто
прекрасним. Травень не викличе якихось серйозних занепокоєнь, пов’язаних зі станом
здоров’я, в Тельців, Близнюків,
Стрільців. Перша декада травня
буде найбільш напруженим
і неприємним періодом для
організму Раків. Левам варто
побоюватися серйозних порушень здоров’я. Аж до 16 травня
рівень здоров’я Дів та Водоліїв
цілком достатній для того, щоби
не боятися жодних захворювань, почуватися щасливою
людиною. Проте в кінці травня
можливе загострення хронічних захворювань, особливо
пов’язаних із серцево-судинною системою. Терезам варто
більш ретельно поставитися до
питань профілактики захворювань, оскільки організм виявиться ослабленим і не зможе
належним чином протистояти
несприятливим чинникам навколишнього середовища.
Скорпіони повинні стежити за
собою як ніколи, тому що всі
захисні сили та властивості
організму перебувають буквально на грані виснаження.
Не варто нехтувати питаннями
профілактики Рибам, їм слід
звернути увагу на режим роботи та відпочинку.
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Чернівецькі репери на «Х-факторі»!
Коли шестеро хлопців
з Чернівців приїхали на
відбірковий тур «Х-фактора»
до Львова, їх відразу помітили
оператори, режисери та
сценаристи шоу. Яскравий
типаж, гучний сміх та розповіді
реперів з Чернівців не залишили
байдужою й ведучу шоу
Оксану Марченко. Як результат
– хлопці з гуртів «LOSK» та
«BLACK BOX» готуються до
наступного туру другого сезону
наймасштабнішого в Україні
музичного шоу. Трансляція шоу
на СТБ розпочнеться вже цього
літа!

–
Чому вирішили поїхати на «Х-фактор»?
–
Відверто кажучи, головна мета поїздки
на кастинг полягала у тому, аби гарно провести
час! Адже поїздки з друзями – це завжди весело!
Хотіли погуляти Львовом, попити пиво. Однак
просто взяти та поїхати не могли, адже ми всі вже
дорослі люди і у кожного з нас є справи, робота…
Потрібно було знайти причину для поїздки, кастинг був саме такою причиною.

Макс (LIST), 21 рік, пише
тексти пісень, не уявляє
свого життя без репу.
–	Що відразу впало у вічі?
–
Ми приїхали дуже-дуже рано, зареєструвалися на кастинг під номером 75. Тільки-но
пройшли реєстрацію, під’їхало кілька автобусів з
людьми – нашими конкурентами. Потім автобуси
приїжджали один за одним безперестану. Народу
було дуже-дуже багато!
–
Хто відбирав учасників?
–
Відбір проходив у два етапи. Спочатку
ми зайшли до палатки, де на нас подивилися,
послухали кілька хвилин та пропустили далі.
Потім – виступ на сцені перед продюсером та
режисером. До речі, їм ми явно сподобалися.

Льоха (Vel’Gun), 22 роки, один
з кращих фристайлерів міста.
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Після виступу нам сказали, щоби ми готувалися до наступного туру шоу в Києві та сказали
підійти до Марченко на інтерв’ю. Загалом,
ми відрізнялися від решти учасників перш за
все тим, що спокійно ставилися до всього, що
відбувається, жартували, сміялися. Більшість
інших учасників відбору переживали, як перед
державним іспитом, трусилися, пили заспокійливе. У нас така їхня поведінка викликала лише
посмішку.
–
Були якісь оригінали на кастингу?
–
Їх було безліч. Леді Гага, Борис
Апрєль та багато інших індивідів непевної орієнтації. Коли почули з палаток акапельні співи
конкурентів, то вже хотіли розвернутися та

–
Є у нас кілька пісеньок, котрі можуть їм
сподобатися. Їх вже можна знайти у соціальних
мережах, на ютубі… Коротше кажучи, хто вміє
користуватися інтернетом, той може знайти наші
треки. Не знаю, чи багато шансів у нас, адже
«Х-фактор» – шоу все ж таки попсове, а нашу
музику попсою назвати не можна. Це андеграунд
швидше для тих, хто «в темі»!
–
Ви використовуєте ненормативну
лексику у піснях?
–
Зрозуміло, що пісні, котрі ми представлятимемо на «Х-факторі» не містять ненормативної лексики. Що стосується інших, то
намагаємося матюкатися не надто часто. Робимо
це лише тоді, коли без «гострого» слівця неможливо передати якусь емоцію, ситуацію… Думаю,
ви погодитеся, що буває і таке.
–
«LOSK» та «BLACK BOX» – це виключно аматорські колективи, чи ви вже
десь виступаєте?

Ромен, 24 роки, пише тексти,
не дає хлопцям сидіти на місці.
Саме він переконав друзів
їхати на «Х-Фактор».
багато, ми схожі один на одного, але при цьому,
кожен з нас – індивідуальність. Ми відрізняємося
від інших не тим, що слухаємо реп, а стилем і способом життя, цінностями тощо. У Чернівцях представників нашої культури, або я б навіть сказав
«реп-секти» доволі багато! Раніше був робочий
клас. Цих людей поєднувало багато чого. Часи
змінилися, робочий клас зник, але з’явилися нові
прошарки суспільства.

SAMPLE (у
паспорті
в нього
записано
саме так!),
26 років,
створює
«мінуси»
(музику)
для пісень

Сеня, 24 роки, пише
тексти, завжди веселий та
надзвичайно компанійський.
піти геть. Думали, що нам нічого не «світить» з
такою конкуренцією. Однак, як виявилося, нас
помітили з самого початку. Знімали нас з різних
ракурсів, брали інтерв’ю… Потім нам пояснили,
що річ у тому, що нас багато, ми різні, яскраві
та «справжні». Було приємно це почути!
–
Як вам Оксана Марченко?
–
Дуже приємна жіночка! До того ж, вона
вміє розговорити будь-кого. Наша з нею розмова
почалася з «привіт, як справи?», а закінчилася
розповіддю про весільні сукні, котрі шиють у
Волоці.
–
Чим будете дивувати суддів у наступному турі шоу?

Макс, 24 роки, пише тексти,
створює відеокліпи для гурту.
–
У Чернівцях любителі репу вже знають про нас. Час від часу ми виступаємо у клубах
на реп-вечірках. Наприклад, 8-го травня буде
вечірка, присвячена річниці створення «BLACK
BOX». Користуючись нагодою, запрошуємо всіх
любителів репу! Крім того, ми знімаємо аматорські
кліпи, які користуються популярністю в інтернеті.
–
Як можете охарактеризувати чернівецьку реп-тусовку?
–
Ми, як окрема нація у Чернівцях! Нас

гурту, надзвичайно
емоційний виконавець.
–
рі»!
–
добре!

Бажаємо вам успіхів на «Х-фактоДякуємо! Вболівайте за нас і все буде

Олексій Кафанов, «Версії»
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