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або Чернівецькі атракціони
за ціною одноденного
заробітку

К иснева подушка без

кисню коштувала життя

15 стор.

Дивосад на звичайній
чернівецькій вулиці

16 стор.

У країнське Закарпаття

3 стор.

захистили вишивки

16 стор

Адреса:
м. Чернівці,
проспект
Незалежності 52-а
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Дитсадки у дефіциті

з редакційної пошти

Врятувала доброта
Шановна редакціє! Звертається до вас зі словами щирої
вдячності і подяки вчителька
української мови та літератури
Гуйванюк Лілія Миколаївна.
Уже минає рік з часу, коли
у газеті був надрукований
лист учителів Вашківецької
гімназії з проханням допомогти їхній хворій колезі, яка
потребувала оперативного
лікування за кордоном. Подібні листи надійшли до інших
редакцій, але саме «Версії»
відгукнулися першими. За це я
безмежно вдячна, адже нарешті відступив нестерпний біль
і в мене з’явилися нові плани,
мрії і надії.
Після опублікованого у
«Версіях» листа до мене почали телефонувати знайомі,
однокурсники, колеги із пропозиціями про допомогу. Та
найбільш зворушливо те, що
чужі, нібито і незнайомі мені
люди, не залишилися байдужими, проявили милість серця
і щедрість душі. Серед перших
були вчитель інформатики гімназії №2 – Тетяна Спориніна,
яка не тільки особисто допомогла, але й організувала збір
коштів серед гімназистів, методист ІППОЧО – Ольга Біляніна,
людина щедрої душі – Лідія
Ліщук. Особливі слова вдячності хочу висловити члену
чернівецького клубу «Ротарі»

Версії

Юрію Тарновецькому та його
дружині, лікарю Людмилі Тарновецькій за чуйність, сердечність і вміння співчувати. Адже
саме завдяки таким людям, а
також моїм батькам, родичам,
друзям, колегам, односельцям
мені вдалося зібрати величезну
суму (25 тис. євро), яка необхідна була для операції.
У серпні 2010 року мене
прооперували в Мюнхенській
клініці: нестерпний біль почав
потихеньку відступати, я знову
можу вільно рухатися, ходити,
радіти кожному дню.
Надзвичайно приємно, що
у такий непростий і складний
час, коли нівелюються цінності, людяність, добро, милосердя
і розуміння все ж таки живуть у
людських серцях.
Хочу побажати «Версіям»
процвітання, широкого кола
дописувачів і читачів. А ще бажаю, щоби незважаючи на всі
негаразди, газета залишалася
вірною своїм принципам, жила
проблемами і сподіваннями
читачів, щоб саме на шпальтах вашої газети вони могли
отримати відповіді на виклики
сьогодення. Щиро вдячна всьому редакційному коллективу.
Нехай Господь благословляє
ваші добрі справи, дарує здоров’я і добро, радість і мудрі
надбання.

Із вдячністю, Лілія ГУЙВАНЮК

Але невдовзі батьки надсилатимуть заявки емейлами
Чернівецьке міське управління освіти розпочало видачу
путівок до дитячих садочків. Цьогоріч на 100 місць у
дитсадках претендують 130 діток. Проте освітяни радять
батькам не панікувати: всі батьки, які за рік наперед встали
на чергу до дитячого садочка, отримають місце.
– Щороку дошкільні заклади поповнюються 2500-2600 дітьми. А випускаються до школи близько 2200 дітей,
– каже Ніна ВІТКОВСЬКА, заступник
начальника Чернівецького міського управління освіти. – До того
ж, ми формуємо групи відповідно до
потреби. Коли не можемо влаштувати
дитину до закладу, куди бажають батьки, пропонуємо інший, найближчий до
місця проживання чи роботи батьків. У
деяких дитсадках плануємо відкривати

додаткові групи.
Найбільше проблем із садочками, що
розташовані у нових житлових масивах
міста, де проживає більшість молодих
сімей. Наприклад, у чималенькому Садгірському районі, який нині активно
розбудовується, працює тільки п’ять
дитячих дошкільних установ. Щоби покращити ситуацію, під дитсадок відвели
перший поверх школи №34, що у Садгорі.
Переповнений і єдиний у мікрорайоні
«Гравітон» дитячий садок №44.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Літні табори будуть!

Винних знайшли, декого навіть звільнятимуть…
за подання недостовірної інформації
На нараді за участю керівників
державних структур, причетних до
літнього оздоровлення і відпочинку
школярів Буковини, Георгій Галиць
«дорікнув» за недоліки в організації
оздоровчої кампанії управлінню у
справах сім’ї, молоді та спорту, працівники якого не належним чином
виконують свої обов’язки. Зокрема,
голові облдержадміністрації рекомендуватиметься звільнити з займаної
посади заступника начальника цього

управління Олександра Шандро через
непрофесійність і надання недостовірної інформації.
– Перед нами стоїть завдання до
1 червня стовідсотково підготувати
належним чином всі літні табори для
відпочинку і оздоровлення школярів,
– підкреслив перший заступник голови облдержадміністрації. – У кожному
відомстві, яке причетне до літнього
оздоровлення дітей, має бути визначений працівник, який безпосередньо

Ми не раби Божі, а Його Радість
Таку ідею проповідує вслід за святим чудотворцем
Серафимом Саровським отець-монах Віктор ВЕРЯСКІН
Віктор Олексійович – особистість дивовижна,
енциклопедично освічена, магнетично приваблива.
Він, пристрасний дослідник релігійної культури, завжди
відгукується на прохання виступити перед людьми, яких
цікавлять проблеми буття.
Хто є Бог? І ким є Я уцьому світі? У чому зміст життя
людини і людства? Та й чи загалом є цей зміст?
– А зміст, беззаперечно, є, – наголошує
о.Віктор, завідувач кафедри релігієзнавства
Симферопольського економічно-гуманітарного інституту. – І його треба шукати, щоби
життя не стало потуранням рефлексіям тіла,
коли любиш і дружиш не душею, а, як казав
гуморист, організмами.
Зрозуміти ідею Творця – величезна
праця. Тож священик і присвятив себе
допомозі іншим у пошуках істини через
роздуми над змістом Священного письма.
Всі ми, за його переконанням, повинні
зрозуміти глибокі ідеї перетворення людини на Боже створіння. Тож він не просто
виступає з лекціями на філософсько-релігійно-просвітницьку тему. Хоча робить це
надзвичайно просто, дохідливо і захопливо, привідкриваючи перед охочими таїну
завіси Божого слова. Але таким чином він
допомагає тим, хто в пошуку. Недарма
Віктор Олексійович радить «підключати

– Щоби трохи розвантажити дитячу
дошкільну установу №44, ми відкрили
центр «Барвінок» – дошкільний навчальний заклад №19, який раніше був
школою №21, – розповідає Василина
МАЛИШЕВСЬКА, начальник Чернівецького міського управління
освіти. – До нового дитячого садочка
влаштували своїх малюків мешканці
вулиці Руської.
Від 1 вересня освітяни планують
запровадити нову систему запису дітей
до дошкільних навчальних закладів.
Батькам не доведеться йти до міського
управління освіти особисто. Достатньо
буде надіслати туди заявку в електронному вигляді. Нині над цією задумкою
працюють, тож наступний рік у цьому
плані буде експериментальним.

під час читання Біблії мізки» і наголошує,
що «духовна спрага – це спрага пізнання». Мені ж особисто запам’яталася його
фраза про те, що, за словами відомого
історика Володимира Соловйова, до речі,
як з’ясувалося, родича Григорія Сковороди,«стыдливость и жалость – основа для
нравственности».
А достукатися до людських сердець
йому допомагають величезна ерудиція,
відкритість і щирість, живий гумор, радість
істини, глибина думки. Недарма отця
Віктора вважають справжнім подвижником. За свої переконання у радянські часи
йому довелося відчути на собі залізні лещата системи. Тюрма підірвала здоров’я,
але зміцнила дух.
Зустріч із працівниками культури
Вижницького району священик розпочав зі звичних на сьогоднішній день слів:
Христос воскрес! А потім несподівано роз-

відповідатиме за цю ділянку роботи. Ми
маємо оздоровити цього року не менше
буковинських школярів, ніж торік, причому поліпшивши якість відпочинку.
Нагадаємо, 20 травня на засіданні
уряду прем’єр-міністр Микола Азаров
«відзначив» незадовільну готовність
оздоровчих таборів та санаторіїв до
періоду оздоровлення дітей у декількох
областях України, зокрема, і в Чернівецькій.

Вл. інф.

Випускні відбудуться
поза школою
Завтра в усіх школах пролунають
останні дзвоники, а 28 травня випускники
отримають атестати про середню освіту та
відсвяткують випускний. І хоча цьогоріч
випускників удвічі менше, ніж минулими
роками, на святкування це не вплине.

повів про те, що святі старці вітаються саме
так протягом року. Один із них – Серафим
Саровський, пояснював, що для святої
душі, яка живе у Вічності, Пасха триває
цілий рік, а кожна неділя – це маленьке
воскресіння. Віктор же Олексійович наголошував, що Пасха – це загалом перехід
Логоса, тобто Божої ідеї, в людський розум,
а не перехід кулича в шлунок. Натомість у
лікарів є навіть таке визначення – поствеликодний синдром, коли після посту людина
одразу ж… об’їдається, перетворюючи
Великдень на свято шлунку. Хоча саме
Великдень подарував людям прощення,
тобто, як пояснив о. Віктор, проходження
суду повз нас. За наші гріхи розплатився
Ісус Христос, син Божий. Та й загалом, на
глибоке переконання проповідника, Бог
– не суддя і не мздовоздаятель, а люблячий
Батько. Більше того, у Біблії немає поняття
страшний суд, а є просто суд.
Отож, до усіх нас він звертається, як
і Серафим Саровський, Радість моя або
Ваше Боголюбіє. Бо ми – не раби.
Нам взагалі поталанило, бо живемо не
тільки у дивному, неймовірно складному
світі, але й щасливому часі, коли людина
отримала шанс доторкнутися розумом до
ідеї Творця. А як тільки вона стає ближчою
до розуміння Його причин і законів, її життя з хаотичного стає осмисленим.

– Нині з чернівецьких шкіл вийде майже вдвічі менше випускників, ніж минулими роками. Лише 21-а школа має випускні
класи. Торік 11-ті класи шкіл Чернівців закінчили 1450 учнів, у
2009 році – 1417, – каже Василина МАЛИШЕВСЬКА, начальник Чернівецького міського управління освіти. – Сьогодні
маємо 845 випускників. Із них 120 отримають медалі. Скільки буде
срібних, а скільки золотих – наразі сказати не можу, адже ще не
завершилася державна підсумкова атестація.
Василина Семенівна зізнається, що вона, мабуть, чи не
найщасливіший керманич від освіти. Адже цього року серед чернівецьких учнів є 59 переможців міжнародних і всеукраїнських
олімпіад та конкурсів. А це – рекорд для Чернівців.
– Учень гімназії №2 Андрій Вовк показав найкращі знання на
світовій олімпіаді з біології. Цей хлопець – гордість нашого міста,
– каже Василина Семенівна.
У суботу випускникам вручатимуть атестати на урочистій
церемонії у навчальних закладах у присутності вчителів і батьків.
О шостій годині вечора срібних та золотих медалістів нагороджуватимуть медалями на Театральній площі міста.
– Випускні вечори у межах навчальних закладів суворо заборонені. Так само, як і збір коштів на подарунки вчителям і школі, – нагадує Василина Малишевська. – Але батьки хочуть, щоби прощання зі
школою запам’яталося дітям на все життя, тому замовляють святкові
вечори у ресторанах. Це їхнє право. Головне, щоби ініціаторами та
організаторами таких вечорів не були вчителі.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»
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УЧернівцяхнарештіпозакривають Бізнес за Карабасом
Більш-меншкваліфікованомупрацівникутребапрацюватидень,
«інтерактивні клуби»?
щоби покататися з однією дитиною на американських гірках
дві-три хвилини у чернівецькому парку

Верховна Рада змінила
закон про заборону
грального бізнесу в Україні
– тепер поза законом
залишилися не тільки
казино, гральні автомати
та букмекерські контори,
але й інтерактивні клуби,
комп’ютерні симулятори та
будь-які віртуальні казино,
незалежно від того, в якій
країні розташовано їх
сервери.
Відтепер азартною грою вважається
будь-яка гра, в якій людина обов’язково повинна внести гроші (зокрема через систему
електронних платежів), і це дає можливість
одержати виграш у будь-якому вигляді (не
тільки гроші, але, наприклад, і, фішки,

– ред.). Або не отримати його – залежно від
випадковості.
Нагадаємо, після ухвалення цього закону 2009 року в Україні з’явилося багато
«інтерактивних клубів», більшість з яких
відкрилися в колишніх приміщеннях ігрових
автоматів і були так само оформлені. Замість
ігрових автоматів всередині цих приміщень
розміщено комп’ютери.

вати календарні дні). Проїзд на американських
гірках коштує тридцять гривень. Удвох, відповідно,
– шістдесят гривень. Тобто, більш-менш кваліфікованому працівнику треба працювати день, щоби
покататися з однією дитиною на американських
гірках дві-три хвилини. Мені чомусь здалося, що це
зажирно. Чи не так, хлопці? Тим більше, цей парк
не приватний. І, до певної міри, саме місця відпочинку, громадські місця є обличчям влади. Якщо
ми, ніби то, дбаємо про ціни на ринках, то чи не
простіше подбати про ціни, на які можна вплинути?
На каруселі. Гадаю, для влади – завдання по силах.
Аби хоча б діти в Україні не мучилися комплексами
меншовартості.
Комерція, яка пов’язана з дитинством, межує,
насправді, із соціальною роботою. Тому що саме в
такому бізнесі дуже важливою стає етика і мораль. На
жаль, країна, що мріяла позбутися дефіциту ковбаси,
нині має потужний дефіцит тієї самої моралі й етики, і
просто здорового глузду.
З Міжнародним днем захисту дітей вас, чернівчани!

Біля школи продавали марихуану

Сировина – буковинським
деревообробникам
– Відтепер буковинські деревообробники будуть належним
чином забезпечені сировиною,
– сподівається Володимир ДОРОШ, директор Асоціації деревообробників Буковини.
Цими днями протокол узгодження підписали три сторони
– облдержадміністрація, обласне
управління лісового та мисливського господарства й асоціація.
Згідно з протоколом, державні підприємства, що входять до
складу управління лісмисливгоспу, зобов’язалися виставляти на
аукціони весь ресурс заготовлених ними необроблених лісоматеріалів. Крім того, перед початком
аукціону тепер проводитимуться
засідання із суб’єктами підприємницької діяльності, що займають-

Ніколи не задавалися питанням, чому квиток
у вагончик на гірках у міському парку коштує приблизно стільки ж, скільки коштує залізничний квиток до Львова? Яка тут закладена рентабельність?
Хто так красиво заробляє на дитячих бажаннях?
Місто? Парк? І чому саме на цих бажаннях вирішили
заробити? Чому кілька хвилин на атракціоні коштує
для родини більше, ніж заміська прогулянка?
Усі ці питання мимоволі виникають, коли бачу
майже порожні каруселі Центрального парку культури та відпочинку ім. Шевченка. Адже ввечері у
п’ятницю і навіть у суботу було цікаво спостерігати,
як каруселі працюють для одного-двох відвідувачів.
Причому майже постійно саме для одного-двох. Адже
ціни на атракціони в середньому від десяти до тридцяти гривень. Напрошується логічний висновок: треба
зменшити ціни, тоді кількість відвідувачів помітно
зросте. І заробити можна буде, і дитячих усміхнених
облич побільшає.
Статистичні органи області визначили, що середня зарплата буковинця приблизно 1800-1900
гривень на місяць. Виходячи з цього, працівник
отримує десь 60-70 гривень на день (якщо раху-

ся переробкою лісосировини, де
обговорюватимуть формування
лотів, а також механізм утворення
стартових цін.
Зі свого боку, деревообробники краю зобов’язалися у встановлений термін укладати договори з
держлісгоспами та викуповувати
продукцію, а також проводити попередню оплату за неї у відповідності з графіком поставки. У разі
несвоєчасної попередньої оплати
за виграну на аукціоні продукцію,
покупець втрачатиме право на її
отримання.

Вл. інф.
Додаткова інформація – у директора Асоціації деревообробників Буковини Володимира Дороша:
тел. 050 510 72 89, e-mail: civicdefender@gmail.com.

Чернівецькі правоохоронці днями затримали двох безробітних
жителів Новоселицького району
Чернівецької області, які виготовляли та збували марихуану в області та
в Чернівцях.
Чоловіки 30-ти та 40-ка років
намагалися збути марихуану біля
навчальних закладів, зокрема, на
території шкіл, – повідомив началь-

ник сектору зв’язків з громадськістю
УМВС області В’ячеслав Хабайло.
Під час затримання та проведення обшуків удома у затриманих
правоохоронці виявили близько 2,5
кілограма розфасованої марихуани
та посуд для її виготовлення.
Окрім цього у 40-річного чоловіка в хаті виявили 10000 пачок
сигарет марки «WINSTON».

Директоравтомийкиобкрадавофіси
У Чернівцях за скоєння серії крадіжок з помешкань громадян та офісних
приміщень затримали 34-річного чернівчанина, директора однієї з міських
автомийок.
Затриманий виявився наркозалежним, і до того ж уже 5 разів притягався до
кримінальної відповідальності, майже половину свого життя (15 років) провів
у місцях позбавлення волі, – повідомили в СГЗ УМВС області.
Зокрема, встановлена його причетність до вчинення більш ніж 50 крадіжок.
Чоловік скоював крадіжки, видавлюючи вікна новобудов. Виносив з квартир
опалювальну техніку, обладнання для водопостачання, комп’ютерну техніку,
електро та будівельні інструменти.

Сергій ВОРОНЦОВ

Цифри тижня
830 центральних органів

громадських організацій з місцевим
статусом зареєстровано в області
підрозділами Міністерства юстиції
України та органами виконавчої влади. Це на 12,2% більше, ніж торік.
Серед них оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання – 18,7%,
освітні, культурно-виховні об’єднання
– 10,7%, молодіжні організації – 10%,
та організації професійної спрямованості – 9,4%.
За результатами своєї діяльності за
2010 р. органам державної статистики
прозвітувало 518 організацій, в яких на
обліку перебувало 63,5 тис. членів (на
46,1% більше, ніж у 2009 р.).
Торік на рахунки громадських організацій з різних джерел надійшло
18,8 млн. грн., що в 1,6 раза більше, ніж
2009 р. майже половина цих коштів є
благодійними.

В обласній та міській радах панує політична цензура –
стверджують «фронтовики». Про це вони заявили журналістам на
вчорашній прес-конференції
– На Буковині представницька гілка влади
обезголовлена – немає ні голови обласної ради,
ні Чернівецької міської, – заявили журналістам на
вчорашній прес-конференції голови фракцій «Фронту
змін» Олексій КАСПРУК та Максим БУРБАК. – Обласна
рада перетворилася з представницького органу влади
на орган, яким керує облдержадміністрація, і який
лише може вносити зміни до бюджету.
Зокрема, депутати від «Фронту
змін» стверджують, що партія влади
не хоче обирати голову обласної
ради.
– Внести це питання на розгляд
я запропонував ще 15 квітня, але

досі відповіді не отримав, – зазначив
Максим Бурбак. – Партія влади досі
не визначилася… Може, залишають
місце вільним для когось?..
Голова фракції «Фронту змін»
підготував Звернення до керів-

ництва обласної ради – скликати
сесію для реагування на останні
резонансні події, які сталися в області та країні. Йдеться передусім
про кадрову політику в області;
про хід розгляду справи про побиття рибалок у Заставнівському районі за участю голови РДА
Михайла Бойчука; про ситуацію,
що склалася у Чернівецькій міській раді, яка набуває додаткового
резонансу у зв’язку з відмовою
реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму про дострокове припинення повноважень
діючої ради. Крім того, пан Максим
вважає доцільним, щоби депутати
висловилися і щодо Закону України

«Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років»
(щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги).
Також «фронтовики» пропонували
розглянути на сесії і питання щодо
недовіри уряду.
Проте, провладна більшість,
відшуковуючи формальні приводи,
вперто блокує усі ініціативи «Фронту
змін» щодо скликання позачергової
сесії Чернівецької обласної ради,
наголосили «фронтовики».
Пропозицію пана Максима підтримали тільки «свободівці».
– Хотів би звернути увагу депутатів міської ради: ті рішення, які вони
зараз приймають – є законними?

Адже пізніше це можна буде перевірити, – зауважує Максим Бурбак.
– Як приклад – нещодавнє виділення
землі в межах міста під будівництво
тваринницької ферми, яке не пройшло навіть погодження земельної
комісії. Скажіть, як таке може бути?
Так, одному з представників Партії
регіонів, який сказав «Хлопці, давайте зробимо перерву, хоча б проведемо комісію», колеги відповіли: «Ні,
приймаємо так, бо ми не встигаємо на
футбол!» «За основу в цілому» – зараз у раді новий вид голосування! Ми
невдовзі так усе місто розбазаримо.
А ці 20 гектарів належали Академії
аграрних наук…
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(Продовження. Поч. у №21)
Нашу країну об’єднує багато чого. Наприклад,
любов до матюків на вулиці і в Інтернет-форумах
або, скажімо, цілковите неприйняття гасла: «Мені
неприємні ваші погляди, але готовий віддати життя,
щоби ви могли їх сповідувати». Це гасло здається
смішним, неправильним, пришелепуватим і на Сході,
і на Заході, на Півдні і на Півночі. Тут ми по-братськи
схожі. Ніби ми не тільки близнюки, але ще й з
однаковою родовою травмою.

У минулому числі писав, чому
націоналістам не варто було бити
комуністів на пагорбі Слави у Львові,
і про те, що країні навіть не вистачає
комунізму. У цьому номері обіцяв написати, чому комуністам не варто було
дратувати і бити націоналістів.
Помітив, що серед моїх знайомих
прорадянської орієнтації щодо націоналістів дуже розповсюджена
фраза:«Вони стріляли нам у спину».
Зазвичай про це говорять дужі люди
зрілого і перезрілого віку з абсолютно
цілими спинами та іншими частинами
тіла. Через те ця претензія в їхніх
устах здається трохи дивною. А самі
вони стають схожими на дітей, які
грають у війну, де є хороші і погані. І,
зауважте, ніхто не хоче бути поганим.
Всі «воюють» у команді, де тільки
хороші. Але те, що добре у дитинстві,
у зрілому і перезрілому віці виглядає
дещо по-дебільному. Тож почнемо не з
націоналізму. А з пояснень, чому стріляли. В кого. І чи варто було очікувати
чогось іншого.
Коли я дізнався, що буковинка Марта Блюм (пізніше – канадійка) написала
свою першу книгу в 86 років, то гадки
не мав, що завдяки їй мені стане глибоко зрозумілою одна неймовірна річ.
Її приклад особливо цікавий, тому що
Марту Блюм навряд чи взяли б в українські націоналісти, навіть якби вона
дуже просилася. Про що ж згадувала
Марта у своїй книзі? Звісно, про дівочу
любов, про батьків і брата, про дерева
на Університетській, про сукню, в якій
вона була особливо гарною, про чудову резиденцію, будинки на розі, біля
яких хотілося цілуватися, а ще – про
«радянський» 1940 рік і про одну дату,
яку не будуть святкувати – 12 червня
1941 року. За десять днів до початку
війни сім тисяч буковинців відправили
у товарних вагонах «освіжитися» на
Північ, деякі повісилися просто у вагонах. Молода дівчина Марта, яка ні в
кого не стріляла, була просто донькою
аптекаря, який мав свій будинок (це і
був її злочин) їхала разом з усіма. І хоча
мета цього роздуму – не ятрити рани,
але наведу цитату з тих спогадів.
«Настало дванадцяте червня 1941
року.
Татари в’їжджають у місто. Маленькі коні і маленькі вершники. Азіати з
вузьким розрізом очей, але розмовляють російською. На місто опускається
тиша у передчутті терору. Навіть жалюзі

рухаються магічно тихо. Двері зачиняються так тихо і ввічливо, ніби бояться
розбудити дитину. У місті немає світла
й шуму, але ніхто не спить. До цокоту
копит приєднується гуркіт великих
вантажівок, чуємо стукіт кулаків у двері,
крики, команди відчинити. (…)
Було дивно, якось окремо, неначе
сон, який відбувається десь не тут, в
іншому місці. П’ятеро людей з п’ятикутними зірками на погонах, що говорять
російською, та капітан заходять до нас,
читають якийсь наказ, в якому нема
жодного сенсу. Вони звинувачують
мого батька, мати, бабуню у злочинах,
яких ніхто не розуміє. Вони кажуть їм
запакувати те, що вони можуть нести.
(...) Крики: «Ворушіться, ворушіться,
сучі діти». У вантажівці щільно, тіло до
тіла, чоловіки та жінки на дерев’яних
лавицях, їх розділяють лише вузли,
на їхніх сонних обличчях цілковите
нерозуміння.
Три дні й три ночі збирають вантажівки городян і селян, щоб запакувати
їх у вагон для худоби. Старенька суха
гуцулка з гір нічого кращого не придумала, ніж узяти курку під пахву.
Криками й стусанами у вагоні курку
хочуть забрати в неї. Моя мама стає на
захист гуцулки. З її окулярів навіть випадають скельця, які мало не губляться.
Йде швидкий розподіл на сильних та
безпомічних. У спільному вагоні, де
їдуть близько 50 людей, лише одне невеличке віконце, залізна хрестовина
біля стелі. Сильні борються за право
володіння цим маленьким прямокутником повітря і світла. Закони швидко
стають драконівськими. Всі хочуть жити
за рахунок смиренних – матерів, бабунь
з курками під пахвою. Кожен намагається боротися за свою площу. Це дає хоч
трохи особистого життя. Людина стає
простою як тварина. Всередині вагона
знаходиться параша».
Зрозуміло, що коли у 44-му радянські війська прийшли визволяти край, у
визволителів пострілювали. Ті дивувалися: «Як же так? Ми ж визволителі...
За що?» Їм же ніхто не розповідав, як
такі ж солдати забивали товарняки
безневинними людьми. Отже, чи варто
роз’яснювати, чому стріляли? Дивно,
що це досі треба роз’яснювати. Це ж
стріляв не Бандера, а діти тієї старої
гуцулки, яку гнали у Сибір з куркою під
пахвою. Навіть миролюбна Марта, яка
не стріляла, плюнула через п’ятдесят
років в людей, які вважали, що мають

право ламати чуже життя.
Цікава деталь, виявляється, радянська влада
виселяла домовласників не
стільки з класової ненависті, а тому що не було куди
заселити офіцерів. Марту
та її батьків, у силу збігу обставин, через кілька днів
звільнили, і вони повернулися до рідної домівки – а
там вже жили військові.
Але, звісно, це не та
неймовірна річ, яка стала
мені зрозумілою. Тут цікава
– дата. За десять днів до
початку війни радянські
військові за наказом влади
вчиняють у Чернівцях неймовірний злочин. Рушать
долі тисяч людей, знущаються з них. Через десять
днів ті самі солдати стануть
героями війни, більшість
з них загине, хтось дійде
до Берліна і розпишеться
на рейхстазі, хтось проводитиме в класах уроки
мужності. Вони здійснили
неймовірний подвиг – зламали фашизм. Але раптом
стало зрозуміло, що вони, як
заводні солдатики тирана,
йшли і на злочин, і на подвиг, на жаль, з однаковою
легкістю. Не знаю, чи гідне
це салюту... Але таке стається не тільки
з радянськими і не тільки з солдатами.
А тепер до націоналізму. Чому націоналізм не може бути кліше, ярликом,
звинуваченням? Справжнє комуністичне запитання.
Тому що в основі його – бажання
захистити індивідуальне, власну гідність. Він народився від цього досить
високого почуття у 19 столітті. Серед
суцільних імперій.
У буковинській газеті, звісно,
треба наводити саме буковинські приклади. Таким, вважаю, може слугувати звичайна адресна книга Чернівців
початку століття. Там вказували не
тільки прізвища й адреси. Але і професії. І серед чернівецьких євреїв, як
здогадуєтеся, було багато адвокатів,
лікарів, бізнесменів, так само – серед
румунів, а серед українців, переважно,
– візники, робітники, слуги тощо. І все
це відбувалося тому, що до українців,
на жаль, держава ставилася по-свинськи (Австро-Угорщина і Румунія),
і воліла їх використовувати у якості
тяглової робочої сили. Штучно обмежували доступ до освіти, кар’єри тощо.
Тисячам, мільйонам талановитих
працелюбних людей не давали розкритися по-справжньому, змушували
ставати вигнанцями, емігрантами.
Скажіть, чи не є націоналізм у таких
умовах єдиним гідним виходом? Чи
не йшов він від шляхетного бажання
захистити людську гідність? Від огиди
до несправедливості? Чи не привертав він яскравих, гарячих духом,
талановитих, сміливих? Хто з комунстурбованих про це думав? Чи не є
зрозумілим, що і перші радянські роки
були жахливими. І ідея національної
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Сім кіл пекла,
що залишилися непоміченими

Фото виглядає майже фантазійним, тим не менш є цілком реальним.
Здається, це кращий вихід із ситуації, що склалася. Втім, панове,
ніхто не закликає вас до примирення. Воюйте, якщо здається, що ви
завжди і дуже праві. Воюйте, якщо вам видається, що це принесе
щастя вашим дітям. Воюйте, якщо вважаєте, що війна потрібна
Україні. Але все ж, мені подобається це фото. Воно класне, людське
держави здавалася не тільки не застарілою, а просто нагальною. До речі,
досить багато буковинців у тридцяті
роки тікали з румунської Буковини до
радянської України. Серед них знаний буковинець, видатний філолог і
письменник Михайло Івасюк, який не
від хорошого життя тікав, а тому що не
вистачило грошей на отримання вищої
освіти в Румунії. Тобто, робили крок від
націоналізму. Наслідки цієї помилки
Івасюк згадував усе життя. Адже вдячні радянські товариші, оцінивши його
вибір вислали його на Північ. Ось, що
Івасюк пише: «Поширювати ідею про
соціалістичне суспільство – найбільша
брехня, найпаскудніша вигадка яку
тільки може проповідувати людина».
Те що виглядало в теорії досить привабливим, на практиці виявилося «жахливою маразматичною картиною», за
виразом того ж Івасюка.
Хто з тих, хто, вибльовуючи ненависть, кричить: «западенці», «бандерівці», «бидло», думав про ті мільйони
вигнанців, котрі мріяли про свою
державу, яка відновить елементарну
справедливість? Хто згадував про
тисячі хлопців і дівчат, чиї неповторні
життя закінчилися десь у Сибіру під
тваринні крики людської потолочі? Про знівечені долі їхніх матерів і
батьків? Про безкінечні кола пекла,
яке влаштували не біси, а заводні
солдатики тирана. Хто зі згаданих
вже дужих людей перезрілого і зрілого віку з цілими спинами та іншими
частинами тіла про це думає? Я знаю
точну відповідь: ніхто. Адже кричать
не для того, щоби думати. Ви не повірите: коли готував у центральній обласній бібліотеці цей матеріал, то був

єдиним читачем за весь день. Там не
було жодного з тих, хто кричить. Здогадуюся, їх не буває там ніколи. Ніхто
не збирається перевіряти, як же все
відбувалося насправді. Порівнювати
джерела. Вловлювати деталі. Людям
приємно грати у війну, де є хороші і погані. І бути в команді, де тільки хороші.
Виглядає трохи по-дебільному. Але що
вже вдієш.
Нині національна ідея виглядає
трохи дивною. Справді, чи можна
терміном, просто словом об’єднати
націоналіста Стуса і націоналіста
Тягнибока, націоналіста Чорновола і
якогось міського блазня, якому кортить, щоб Ісус був українцем, а татари,
росіяни, мордва були гіршими за українців (за нього). А блазнів – багато. І
якщо раніше, щоби бути націоналістом, треба було бути героєм, то зараз
вхід вільний для всіх. У тому числі для
згаданих блазнів, політичних спекулянтів, пройдисвітів. Які поступово
здобувають більшість, як це завжди
буває. Чи можна об’єднати терміном
«нового українця» у сяючому костюмі
з українським викладачем зі скромною
зарплатою, із пенсіонером, який ледьледь виживає на вісімсот гривень? Але
річ не в цьому.
Протиріч, які народилися у хворій
історії – безліч. Та все це потрохи вгамувалося б, якби раптом нас об’єднала
любов до гасла: «Мені неприємні ваші
погляди, але готовий віддати життя,
щоб ви могли їх сповідувати». Проте
сьогодні воно здається смішним, неправильним, пришелепуватим і на Сході, і
на Заході, на Півдні і на Півночі.

Сергій ВОРОНЦОВ,
спеціально для «Версій»
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У кожному дорослому бачать тата і маму
Лише кожен п’ятий чернівецький сирота – здоровий
На подвір’ї Чернівецького обласного будинку
дитини гамірно – малят вивели на прогулянку.
Вишикувавшись по двоє, дітлахи тупо за вихователем,
як курчата за курочкою-квочкою. Малята, щиро
радіючи кожному новому дню, ще не усвідомлюють,
на які випробування їх прирекли найрідніші у світі
люди – батьки.
– Нині у нас живуть 56 покинутих
малюків. Їм від одного місяця до чотирьох років, – розповідає Людмилою
Філіпець, головний лікар Чернівецького обласного будинку
дитини. – Цього року поступило 14
новачків. Це небагато, якщо порівнювати з тим, що відбувалося 5-6 років
тому. Тоді ми майже щодня приймали
двох-трьох малюків. Нині держава
допомагає при народженні дитини. На
ці гроші навіть самотня мати може придбати ліжечко, візочок, якісь речі для
дитинки. І ростити її самостійно.
– Розкажіть про ваших ви-

хованців…
– У нас виховуються діти, батьки
яких відбувають термін покарання,
лікуються від туберкульозу чи психічних захворювань, є також діти,
вилучені з неблагополучних сімей,
де була загроза їхньому життю та здоров’ю. Залишила нам свого малюка і
молода самотня мама, яка теж сирота
і зараз навчається в училищі. Їй нема
де жити, а в гуртожиток з маленькою
дитиною не пускають. Серед усіх вихованців лише одна дитинка – кругла
сирота.
– Людмило Павлівно, чи часто

навідуються до своїх крихіток біологічні батьки?
– На жаль, ні. Є всього 5-7 батьків,
які регулярно навідують своїх дітей.
Це обурює.
– Який стан здоров’я вихованців будинку дитини?
– Із 56 вихованців маємо 10 абсолютно здорових. У нас виховуються
діти з патологією центральної нервової
системи, порушеннями психіки, затримкою психо-мовленнєвого розвитку тощо. Нещодавно ми відкрили
відділення реабілітації, в якому вже
тримісячні малята отримують необхідну медичну допомогу та оздоровлюються.
– Кажуть, із дітками до чотирьох років усиновлювачам найлегше встановити контакт...
– Чим старша дитина, тим важче
адаптувати її до життя в сім’ї, яка для
неї не є рідною. Наші маленькі підопічні у кожному дорослому бачать тата і
маму. Торік всиновили 18 наших діток,
вісьмох взяли під опіку, одна дитина

потрапила у прийомну сім’ю, ще одна
– в будинок сімейного типу. А 15 діток
повернулися до своїх батьків.
– Чи траплялося таке, що біологічні батьки, забравши дитину
додому, потім знову повертали її
до будинку дитини?
– На жаль, так. Наприклад, півтора роки тому вагітна глухоніма жінка
забрала додому свого сина. Чоловіка
у неї не було. Спілкуватися з дітьми
їй було вкрай важко. І нещодавно
вона повернула до нас уже обох дітей
– сина і донечку.
– Ви намагаєтеся створити в будинку малюка умови, максимально
наближені до домашніх. Зокрема,
впроваджуєте власну методику – вихід з дитинкою у місто чи в магазин.
Розкажіть про це.
– Важко не погодитися з тим, що
домашні діти бачать значно більше,
ніж наші. А життя покинутих дітей замикається парканом. Щоби виправити
це, і я, і вихователі час від часу виходимо з нашими дітками «в люди». Їдемо

на тролейбусі чи маршрутці, купуємо
в магазині булочку чи печиво тощо.
Гадаю, чим більше дітки рухаються
в оточуючому світі, дізнаються, тим
легше їм пристосуватися до життя.
– Скільки грошей виділяє
наша держава на утримання однієї дитини?
– На харчування малят до року
– 25 гривень на день. Їх ми годуємо
адаптованими молочними сумішами.
На старших – від року до чотирьох – 20
гривень. Іще приблизно 8,5 гривень
виділяється на медикаменти та предмети догляду для однієї дитини. Дуже
багато нам допомагають спонсори. Наприклад, минулого року наш бюджет,
включаючи зарплатню та комунальні
послуги, становив чотири мільйони
гривень. Ще 800 тисяч ми отримали
від спонсорів. На щастя, є добрі люди,
для яких наші дітки та їхні проблеми не
байдужі. Вони купують для нас меблі,
іграшки, ліки і не забувають привітати
малюків на свята.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

ЖКГ очікує реформа, а люди її обговорять
У міськраді розробляється короткострокова
програма розвитку міста на 2011-2012 роки
– Житлово-комунальне господарство Чернівців
потребує нагальних змін. І воно буде реформуватися
у бік більшої ефективності, – заявив заступник
міського голови Василь ТИМОФЄЄВ, який нині
курує у Чернівцях цей напрямок роботи.
Що саме чекає на чернівчан – про це у розмові з
Василем Трохимовичем.
– Мова йде, насамперед, про нещодавнє розпорядження секретаря
міської ради Віталія Михайлішина
«Про створення робочої групи для
створення короткострокової на 20112012 роки програми розвитку міста»,
– наголосив п. Тимофєєв. – До її розробки залучено багато досвідчених
фахівців: працівників департаменту
міської ради, активних та небайдужих до стану справ ЖКГ депутатів,
представників наукових товариств,
директорів окремих підприємств
міста… Нинішнього тижня відбулося
перше засідання. Робоча група має
проаналізувати стан справ у житлово-комунальному господарстві міста і
вирішити, які саме програми доцільно
продовжувати, бо окремі з них були
призупинені у зв’язку з відсутністю
фінансування. Та й бачення розвитку
деяких з них, імовірно, буде трохи
іншим. Напрацювання ж групи щодо
визначення першочергових напрямків реформування ЖКГ ми винесемо
на публічний розгляд громадськості
міста.
– Цікаво, а є програми, які
обов’язково підтримуватимете?
–Так, це стосується створення

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). До речі,
1996-1997 року саме я і розпочинав
цю роботу. Тоді ми вперше у Чернівцях презентували товариство
співвласників. Керівництво міста цю
ідею підтримало й у департаменті
ЖКГ навіть був створений окремий
відділ. До 98-го року ми мали їх уже
більше півсотні. Тоді для ОСББ був
сприятливий період. Адже місто ще
мало неприватизовані нежитлові
приміщення, які були прибудовані чи
вбудовані в будинки. Тож товариства
співвласників ними розпоряджалися. І
за рахунок оренди залучали додаткові
кошти, використовуючи їх на ремонт
покрівлі, благоустрою прилеглої території, заміну інженерних комунікацій,
утеплення фасаду будинків тощо.
Проте, на мою думку, за наступні роки
робота зі створення ОСББ не набрала
ще недостатніх темпів. Їх зараз трохи
більше 250, а це для нашого міста дуже
мало. Є тут деякі проблеми, зокрема неврегульоване законодавство.
Скажімо, «Обленерго» хоче укладати
угоди на постачання електроенергії
не з кожним мешканцем, як у звичайному будинку, а з юридичною особою

– товариством співвласників. А люди
бажають платити кожен за себе, адже
хтось платить, хтось – ні. Тоді як товариство мусить розрахувати за всіх…
– За що першочергово візьметеся?
– Серед найбільш нагальних проблем – заміна ліфтів, які експлуатуються вже понад 25 років, капітальні
ремонти окремих їхніх агрегатів. Лише
в об’єднаннях співтовариств багатоквартирних будинків – 72 ліфти, яким
потрібен частковий чи капітальний
ремонт, або й взагалі повна заміна.
Зрештою, ситуація у ліфтовому господарстві в місті не набагато краща,
ніж з дорогами.
– Це у планах чи, можливо,
щось ви вже починаєте робити?
– У роботі вже розпорядження
Михайлішина стосовно капітального
ремонту покрівель житлових будинків
ОСББ із застосуванням теплогідроізоляційного покриття – ізофрам. Йдеться про будинки на вулицях Хотинській,
45 та Руській, 209, 297 і 248Б, а також
заміну ліфтів у 5-ти будинках: на
вулицях Червоноармійській, 101,
Південно-Кільцевій, 1Б і 5Б, Івасюка,
13 та в окремих під’їздах будинку по
вулиці Хотинській 49Б. Лише на заміну
ліфтів планується виділити 1 млн. 328
тис. грн.
Серед інших пріоритетних напрямків ЖКГ, звісно ж, дороги, інженерні мережі, удосконалення та заміна
інженерного обладнання автотранспорту, оновлення рухомого складу
автобусно-тролейбусних підприємств.
На жаль, у житлово-комунальному
господарстві міста ще не достатньо

впроваджуються нові технології та
сучасна техніка. Проте така робота
може виконуватися лише поступово.
Тому короткострокова програма розвитку міста включає лише основні
та найбільш нагальні напрямки розвитку. Невдовзі ми керуватимемося
нею в роботі, під неї формуватимемо бюджет міста, звертатимемося в
облдержадміністрацію, Кабінет міністрів, аби залучити додаткові кошти.
Труднощі в ЖКГ не виникли вчора,
вони накопичувалися роками. Тому
до їх вирішення потрібно підходити
стратегічно, а не займатися лише поточними проблемами та латанням дірок. Проте, слід віддати належне моїм
попередникам за придбаний асфальтоукладач, запущений асфальтний
завод та інші зрушення й починання…
Ми ці ініціативи продовжуватимемо.
Прискорюємо роботи з введення в

дію сміттєсортувального заводу. Та
вже зараз, завдяки зусиллям комунальників, місто більш ретельно прибирається, стає чистішим. Починаємо
встановлювати в Чернівцях мережу
дитячих майданчиків…
– А здешевлення послуг житлово-комунальних підприємств
буде?
–Усі вони, на жаль, працюють з
рентабельністю від 2 до 5 відсотків.
Собівартість послуг, які надають КП
«Чернівцітеплокомуненерго», «Водоканалу», «Чернівціспецкомунтрансу»,
набагато вища, ніж за тарифами. Тому
державі доводиться компенсувати цю
різницю, аби не підвищувати тарифи
для населення. А щоби ці послуги були
дешевшими, потрібно модернізувати
систему ЖКГ. Над цим і працюватимемо в майбутньому.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

понеділок
УТ-1
Профiлактика.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,10.55,12.20,15.30,20.15,22.45 Погода.
09.45,18.15 Друга смуга.
09.50 ”Легко бути жiнкою ”.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи ”. Справа №11.
14.50,19.50 Слово регiонам.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Шустер-Live.
17.45 Вiкно до Америки.
19.00 Д/ф ”Титан. Елемент ХХI
сторiччя ”.
19.25 Про головне.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера ”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф ”Два друга ”.
04.00 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи ”. Справа №11.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
Профiлактика.
14.00,17.15 ”Шiсть кадрiв ”.
14.10 ”Розкiшне життя ”.
15.05 Х/ф ”Люди Х ”.
17.00,19.30,00.10 ”ТСН ”.
17.35 ”Сiмейнi драми ”.
18.30 ”СУПЕРНяня ”.
20.10 ”Велика рiзниця по-українському ”.
21.25 Комедiя ”Москва не Москва ”.
23.20 ”Tkachenko.ua ”.
00.25 Х/ф ”Люди-Х 2 ”. (2).
02.40 Мелодрама ”Гiгант ”. (2).
04.05 Т/с ”Принцеса цирку ”.
Iнтер
Профiлактика.

30 травня

14.00 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 7 ”.
16.15 ”Чекай на мене ”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с ”Дихай зi мною ”.
19.00 Т/с ”Обручка ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.30 Т/с ”А щастя десь поряд ”.
21.30 Т/с ”Об`єкт №11 ”.
00.00 ”2 кiнських сили ”.
00.30 Д/ф ”Вiчний Шурик - О.
Дем`яненко ”.
01.25 Х/ф ”Убити Смучи ”. (2).
03.10 ”Подробицi ” - ”Час ”.
03.40 Т/с ”В`язниця ОЗ ”.
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,01.25,03.30 Погода.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.10,01.20
Спорт.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30 13.00 Х/ф ”Мiсце зустрiчi
змiнити не можна ”
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф ”Таксi 2 ”.
16.50 Х/ф ”Таксi 3 ”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,02.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Росiйський дубль ”.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.35 Свобода слова.
01.00,03.05 Факти.
01.30 Покер пiсля пiвночi.
5 канал
Профiлактика.
14.00 Програма передач.
14.05,16.10,17.50 ”Погода в
Українi ”.
14.10 ”Своїми очима ”.
14.20 ”5 елемент ”.
15.00,16.00,17.00,18.00,20.30
”Час новин ”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю ”.
17.15,18.55,23.50 ”Погода на
курортах ”.
17.25,04.40 ”Територiя закону ”.
18.20,00.25 ”Погода у свiтi ”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час ”.
18.45,23.15,00.20,04.20 ”Час
спорту ”.
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 ”.
23.00 ”Час-Тайм ”.
23.30,03.24,04.15 ”Бiзнес-час ”.
23.55,04.25 ”Огляд преси ”.
00.30 ”Автопiлот-новини ”.

Афіша

03.30 ”Автопiлот новини ”.
03.40 ”Велика полiтика ”.
ТВА
14.00, 21.20, 00.00 Познайомимось?
14.05 Фейс контроль
14.35 Нова гостьова
14.40, 19.30, 21.05, 21.30, 00.05
Панно Кохання
17.20 Церква і світ
17.25, 21.00, 23.55 Погода
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
20.55 4.10 Я маю право
22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
23.00 Т/С «Лікарня»
2.30 Твій спорт
3.10 Диваки
ТРК «Україна»
Профiлактика.
12.00 Т/с ”Зрадник ”
13.10 ”Хай говорять. Бомбiли ”.
14.00 Т/с ”Слiд ”.
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.15,03.50 Критична точка.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження ”
19.20 Т/с ”Маруся. Повернення ”
20.15 Т/с ”Гра ” (2).
22.15 Х/ф ”Форсаж ”. (2).
00.20 Т/с ”Ви замовляли вбивство ”
02.40 Т/с ”Безмовний свiдок
”. (2).
04.30 ”Хай говорять ”.
05.15 Т/с ”Матуся, я кiлера люблю
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.40 «Малятко»
07.20, 12.00, 15.15, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.50, 08.55, 13.40, 16.00, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.00 Профілактика
12.05 «Біоритм»
12.35, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.45 «Золота колекція кінематографа»
15.20 «Світ тварин»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Феєрія мандрів»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25, 21.55 «Афіша»

22.10 Футбол. І ліга. «Буковина»
(Чернівці) – «Зірка» (Кіровоград)
01.30 «Блискуча година від М2»
«ТРК БУКОВИНА»
ПРОФІЛАКТИКА
14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00
«Новини»
14.10, 16.10, 19.20, 21.55, 00.20
«Погода»
14.20 М\\ф
14.30, 17.00, 21.15, 03.15 «Музичний експрес»
15.00, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х\\ф
01.20 Т\\с «Перлина Тихого океану»
02.30 «Невигадані історії»
ТЕТ
Профiлактика.
14.00 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок ”.
14.50 ”Теорiя зради ”.
15.45 ”Твою маму! ”
16.15,23.30 ”Дом 2 ”.
17.10 Т/с ”Унiвер ”.
18.05 Т/с ”Хто у домi господар ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня ”
20.30 Т/с ”Унiвер ”. (2).
21.30,23.00 Т/с ”Реальнi пацани
”. (2).
22.00 Т/с ”Школа ”, 38 i 39 с. (2).
00.30 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.00 ”Зiрки проти караоке ”.
01.50 ”До свiтанку ”.
НТН
Профiлактика.
14.00 ”Правда життя ”. Убивцi за
законом.
14.30,00.00 Т/с ”Детективи ”.
15.05,19.20 Т/с ”Крiт 2 ”.
16.05 Х/ф ”Гу-га ”.
18.30 ”Агенти впливу ”.
19.00,21.30,00.30,02.25,04.15
”Свiдок ”.
20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас ”.
22.00 Т/с ”NCIS: полювання на
вбивцю ”.
23.00 Т/с ”Закон i порядок ”.
01.00 Х/ф ”Комодо ”. (2).
02.50 ”Речовий доказ ”.
03.50 ”Правда життя ”.
04.35 ”Легенди бандитської

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
1 червня, 18.30: Концерт Академічного симфонічного
оркестру Чернівецької обласної філармонії.
ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
29 травня, 12.00: «Весела валіза; 18.30: «Ілюзії вальсу».
1 червня, 10.00: «Як Настуня ледь не стала марою».
2 червня, 10.00: «Карлсон, який живе на даху».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
29 травня, 12.00: «Про Івана Багатого».
«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Панда Кунг Фу 2»: 10.10, 14.35, 19.10.
«Пірати Карибського моря: На дивних берегах»
3D»: 12.00, 16.30, 21.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Панда Кунг Фу 2»: 12.30, 14.20,
19.10, 23.40; «Пірати Карибського моря: На дивних берегах» 3D: 16.20, 21.10.
Малий зал. «Безмежний розум: області темряви»:
12.30, 14.40, 16.50, 19.50, 21.00.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Там, де оживають сни». Виставка студії «Живопис»
(керівник Л. Куваєва).
«Крила для дітей 2011». Благодійна виставка творів
львівських художників.
Щорічна обласна виставка «Вишиваний Дивотвір
2011».
Виставка нових музейних надходжень (до Міжнародного
Дня музею).

УСІ
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теле Версії

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

Одеси ”.
СТБ
Профiлактика.
14.00 ”Битва екстрасенсiв ”.
15.00 ”Давай одружимося ”.
17.00 ”Паралельний свiт ”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини ”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок ”.
19.10,22.40 ”Танцюють всi! 3 ”.
23.05 ”Очна ставка. Краса страшна сила ”.
00.10 Т/с ”Доктор Хаус ”.
01.15 Т/с ”Клiнiка ”. (2).
02.05 ”Вiкна-спорт ”.
02.15 ”Бiзнес + ”.
02.20 Х/ф ”Головною вулицею з
оркестром ”.
03.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
Профiлактика.
14.00 Т/с ”Татусевi дочки ”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош ”.
15.55 Т/с ”Друзi ”.
16.55,23.40 Т/с ”Iствiк ”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни ”.
19.00,00.40 Репортер.
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.20,01.05 Погода.
19.35 Батьки i дiти.
22.40,01.15 Новий погляд.
01.10 Служба розшуку дiтей.
02.00 Х/ф ”Рудi ”.
К1
06.30 ”Спецiя ”.
07.00 ”Далекi родичi ”.
07.45 ”КВН ”.
08.40 ”Iлюзiї сучасностi ”.
09.10 ”Бiйцiвський клуб ”.
10.00 ”Солдати й офiцери ”.
11.00 ”Солдати ”.
13.50 ”Зоряна брама ”.
16.30 ”Галiлео ”.
17.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
18.50 Т/с ”Мисливцi за нечистю
”.
20.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки ”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне ”.
23.45 ”15 хвилин до завтра ”.
00.10 ”Таємнi знаки. Апокалiпсис ”.
02.30 Т/с ”Полтергейст ”.
03.10 Т/с ”Солдати ”.
04.00 ”Нiчне життя ”.
Мега
06.00 Гаджет шоу.
06.50,15.10 Руйнiвники мiфiв.
07.40,16.00 Top Gear.
08.30 Похованi таємницi Бiблiї.
09.20,17.40 Iсторiя зброї.
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10.10 Великi битви Богiв. Зевс.
11.00,19.20 Шукачi.
11.50,20.10 Теорiя неймовiрностi.
12.40,21.00 Кремль-9.
13.30,21.50 Таємницi столiття.
14.20 Повiтрянi бої.
16.50 Ураган Катрiна.
18.30 Великi битви Богiв. Одiссей:
прокляття моря.
22.40 Зброя людини.
23.30,00.20 Божевiльнi.
01.00 Покер Дуель 2.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Проблемний мiкроавтобус
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Гiгантськi будiвництва:
Мисливцi за алмазами.
07.45 Як це влаштовано?: Кавоварка/Лазерний рiвень/
Чорнильний фотопринтер/
Робот-пилосос.
08.10 З чого це зроблено?: Екскаватори/Схiдний смак/Порожнеча.
08.40 Руйнiвники легенд: Голосовий вогнегасник.
09.35,01.40,05.00 Викривлення
часу: Позашляховi велосипеди.
10.00,02.10,05.30 Викривлення
часу: Уболiвальники.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Далеко на пiвдень.
12.20,19.10,23.45 Top gear
13.15 Крутий тюнiнг
14.35,02.40 Руйнiвники легенд:
Вантажiвка з птахами.
15.30 Брудна робiтка: Переробка
кiсток.
16.25 Смертельний улов: Океан
жалю.
17.20 Гiгантськi будiвництва:
Сiнгапурська пiдземка.
18.15,04.05 Як це влаштовано?:
Бензопили/Димомашини/Велосипеднi насоси/Плазмовi
екрани.
18.45,04.35 З чого це зроблено?:
Арахiсове масло/Точка розриву.
20.05,00.40 Золота лихоманка:
Аляска: Погана кров.
21.00 Риба-меч: життя на гачку
21.55 У пошуках газу
22.50 Знищити бин Ладена.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Симфонія №9 Людвіга ван Бетховена
наодуШиллера«Дорадості»–впершеу
Чернівцях від 1902 року!
Українською мовою
вперше виконується в
Україні.
Концерт Академічного симфонічного
оркестру Чернівецької
обласної філармонії
відбудеться 1 червня о
18.30 у залі філармонії.
Солісти: Олена Урсуляк (сопрано), Світлана
Дейбук (мецо-сопрано), Віталій Соболєв
(тенор), Ярослав Солтис (баритон). Диригент
– Йосип Созанський.
29 травня, в Чернівцях, на майданчику між стадіоном «Буковина» та
парком ім. Т.Шевченка, а також у самому парку відбудеться «Парад дитячих колясок «Мамочки UA», присвячений Дню захисту дитини.
12.30 – початок програми (презентація команд учасників, конкурси).
13.30 – урочиста хода парадною колоною по центральній алеї парку.
14.20-16.00 – визначення переможців.
О Б Л А СТІ
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УТ-1
ТРК ”Ера ”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно! ”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Оголошення завдань державної пiдсумкової атестацiї з
української мови (диктант).
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Д/ф ”Азот. Той, що годує
землю ”.
09.55,18.15 Друга смуга.
10.00 ”Легко бути жiнкою ”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20,12.50,15.30,19.35,21.45,22.45
Погода.
12.30 Хай щастить.
12.55 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №12.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Концертна програма Яна
Табачника.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.50 До Дня захисту дiтей. Концертна програма ”Хай завжди
буде сонце... ”
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера ”.
23.20,00.30 Пiдсумки.
23.30 Ера пам`ятi.
23.35 Вiд першої особи.
00.05 Спорт.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Д/ф ”Високе мистецтво.
Лусiан Фройд ”.
03.25 Д/ф ”Олександр Богомолець.
В опозицiї до смертi ”.
03.55 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №12.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей ”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання ”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 ”Снiданок з 1+1 ”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.40
”ТСН ”.
07.25 М/ф ”Смурфи ”.
09.55,17.45 ”Сiмейнi драми ”.
10.50 ”Особиста справа. Вiд кохання - до ненавистi... ”
11.50 Комедiя ”Москва не Москва ”.
13.40,04.10 Т/с ”Тисяча i одна
нiч ”.

теле Версії
15.05,16.00,02.35,03.25 Т/с ”Алiбi
на двох ”.
17.15 ”Шiсть кадрiв ”.
18.40 ”Не бреши менi ”. ”Злодiй. Мати приймає сина з
тюрми ”.
20.10 ”Мiняю жiнку 3 ”.
21.35,22.15 Т/с ”Iнтерни ”. (2).
22.40 ”Iлюзiя безпеки. Сир чи не
сир ”.
00.00 Трилер ”Трава ”. (2).
01.45 Т/с ”Одруженi. З дiтьми ”.
05.25 Т/с ”Принцеса цирку ”.
Iнтер
04.45 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 7 ”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком ”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2 ”.
10.10 Т/с ”Справа була в Гавриловцi 2 ”.
12.15 ”Знак якостi ”.
12.55 ”Здоровенькi були ”.
13.55 ”Судовi справи ”.
14.50 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 8 ”.
17.00 Т/с ”Записки експедитора
таємної канцелярiї ”.
18.10 Т/с ”Дихай зi мною ”.
19.00 Т/с ”Обручка ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.30 Т/с ”А щастя десь поряд ”.
21.30 Т/с ”Об`єкт №11 ”.
23.45 ”Моя країна ”.
00.15 Д/ф ”2012 Апокалiпсис ”.
01.00 Х/ф ”Дар ”. (2).
02.45 ”Подробицi ” - ”Час ”.
03.15 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
03.20 Т/с ”В`язниця ОЗ ”.
04.15 Д/с ”Стiвен Сiгал: Правник ”.
ICTV
05.15,06.30,01.15,03.20 Погода.
05.20,00.50,02.55 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.05
Спорт.
07.25 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,02.10 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф ”Мiсце зустрiчi змiнити
не можна ”
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с ”Таємницi слiдства ”.
14.05,20.10 Т/с ”Росiйський дубль
”.
16.30 Т/с ”Убивча сила ”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с ”Десант є десант ”.
01.25 Покер пiсля пiвночi.
03.30 Х/ф ”Десант є десант ”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм ”.
06.15,10.15,13.10,17.05,23.50 ”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 ”.

09.20,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.45 ”Погода в Українi ”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини ”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент ”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин ”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi ”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi ”.
15.20 ”Мотор-ТБ ”.
16.15,17.15 ”Українськi пристрастi
”.
18.15,04.40 ”Агроконтроль ”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час ”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00
”Час новин ” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо ”.
21.00,02.00 ”Час ”.
21.50,03.40 ”Народний контроль ”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси ”.
ТВА
6.00 Теми дня
6.30, 8.15, 20.55, 4.05 Я маю право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.00, 23.55,
4.10 Погода
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
7.45, 20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.25 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.55 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.20, 00.00 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.05, 21.30,
00.10 Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30 Міні мікс
16.25, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.50 Дитяча програма «Про казки»
17.20 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
2.30 Анатомія культури
3.10 Диваки
ТРК «Україна»
06.00 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 ”.
09.00,00.45 Т/с ”Ви замовляли
вбивство ”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення ”
12.00 Т/с ”Зрадник ”
13.00 ”Хай говорять. Дiти пiд соусом ”.
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Гра ” (2).
23.50 Т/с ”Травма ”. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок ”. (2).
04.30 ”Хай говорять ”.
05.15 Т/с ”Матуся, я кiлера люблю ”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 14.45, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.50, 08.50, 13.10, 15. 55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»

В укритті бен Ладена знайшли
схованку з порнографією
В укріпленому
будинку в пакистанському Абботабаді, де
ховався лідер «АльКаїди» Усама бен Ладен, була знайдена
схованка з матеріалами порнографічного
характеру.
Як повідомляє «Reuters» з посиланням
на анонімні джерела,
порнографію знайшли
спецназівці, що проводили операцію з його
ліквідації. За даними агентства, мова йде про порнографічне відео
на електронних носіях. Де саме вони були знайдені і ким придбані,
не вказується.
Раніше повідомлялося, що в укритті не було доступу до Інтернету. Таким чином, відзначає агентство, в укритті була апаратура
для відтворення відео.
Нагадаємо, з резиденції бен Ладена було вивезено безліч
електронних, друкованих і рукописних матеріалів, що представляють інтерес для спецслужб. Серед них 12-сторінковий особистий
щоденник бен Ладена, в якому йдеться про підготовку замаху на
президента США Барака Обаму, а також нові теракти, подібні до
11 вересня.
УСІ

Е Ф ІР Н І

понеділок
вівторок

31 травня
08.45, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.55, 16.00 Т/с «Люди Шпака»
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»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Т/с «Перлина океану»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Хокей із шайбою. Огляд
матчів
23.00 Т/с «Холостяки» (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, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
09.30 «Спорт - драйв»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.50 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Т/с
13.20 «На музичній хвилі»
14.15 Т/ф
15.00, 00.25, 05.25 «А музика звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 Т \\ф «Левада»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х\\ф
01.20 Т\\с «Перлина Тихого океану»
ТЕТ
06.30,15.45 ”Твою маму! ”
07.00,08.05 ”Телепузики ”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком ”.
09.00,18.05 Т/с ”Хто у домi господар ”.
09.55 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
11.20 ”Звана вечеря ”.
13.00 ”Давай одружимося ”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок ”
14.50 ”Теорiя зради ”.
16.15,23.30 ”Дом 2 ”.
17.10 Т/с ”Унiвер ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
20.30 Т/с ”Унiвер ”. (2).
21.30,23.00 Т/с ”Реальнi пацани
”. (2).
22.00 Т/с ”Школа ”(2).
00.30 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.00 ”Зiрки проти караоке ”.
01.50 ”До свiтанку ”.
НТН
05.00 Х/ф ”Перегони по вертикалi ”.
05.05 ”Легенди бандитської Одеси ”.
08.30 ”Легальний дохiд ”.
08.40,19.00,21.30,00.30,02.35,04.45

”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 2 ”.
13.30,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства ”.
15.30 Х/ф ”На кого Бог пошле ”.
16.50 Х/ф ”Над Тисою ”.
18.30 ”Речовий доказ ”. Забороненi
розваги.
03.00 ”Правда життя ”.
03.50 ”Агенти впливу ”.
СТБ
05.55 Т/с ”Кулагiн i партнери ”.
06.20,01.45 ”Бiзнес + ”.
06.25 Т/с ”Комiсар Рекс ”.
07.20 Х/ф ”Снiжна любов, або Сон
в зимову нiч ”.
09.45 Х/ф ”Нiколи не забуду тебе
”.
11.50 ”Битва екстрасенсiв. Боротьба континентiв ”.
13.55 ”Очна ставка. Краса - страшна сила ”.
15.00 ”Давай одружимося ”.
17.00 ”Паралельний свiт ”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини ”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок ”.
20.00 ”Правила життя. Вся правда
про хлiб ”.
22.25 ”Очна ставка. Б`є - означає
любить? ”
23.25 Т/с ”Доктор Хаус ”.
00.30 Т/с ”Клiнiка ”. (2).
01.35 ”Вiкна-спорт ”.
01.50 Х/ф ”Щиро ваш... ”
03.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
03.55 Руйнiвники мiфiв.
04.45 Т/с ”Ранетки ”.
05.25,06.40 Kids` Time.
05.30 М/с ”Назад в майбутнє ”.
06.45,07.05,07.40 ”Пiдйом ”.
06.50 М/с ”Стюарт Лiтл ”.
07.30,09.00,19.00,00.35 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.00 Погода.
09.10 Х/ф ”В шоу тiльки дiвчата ”.
11.25 Т/с ”Стройбатя ”.
13.30 Т/с ”Татусевi дочки ”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош ”.
16.00 Т/с ”Друзi ”.
16.55,23.40 Т/с ”Iствiк ”.
17.55,20.40 Т/с ”Воронiни ”.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.35 Знову разом.
21.45 Хочеш? Спiвай!
22.45 Т/с ”Щасливi разом ”. (2).
01.05 Х/ф ”Лiмб ”. (2).
03.05,03.50 Зона ночi.
03.10 Українцi Вiра.
К1
06.30 ”Iлюзiї сучасностi ”.
07.00 ”Кохання у великому домi ”.
07.30,18.50 Т/с ”Мисливцi за нечистю ”.
09.15,16.30 ”Галiлео ”.
09.50,17.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
11.40,20.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки ”.
12.50,03.10 Т/с ”Солдати ”.
13.50 Т/с ”Зоряна брама ”.

Нова Зеландія зустріла
туристів рекламою
кокаїну

Журнал для прибулих до Нової Зеландії пасажирів міжнародних рейсів помилково надрукував
рекламу кокаїну. Про це пише газета «The Sydney
Morning Herald».
Аеропорт у Окленді зустрів туристів свіжим
номером журналу «Arrival», в якому опинилася
розміщена реклама агентства з оренди автомобілів «Wicked Campers» («Зіпсовані темпери»). На
ній зображена людина, що нюхає кокаїн зі столової
ложки на тлі живописних гір. Хлопець у рекламі
одягнений у футболку з написом «Cocaine» («Кокаїн»), стилізованим під логотип «Coca-Colа».
Директор видавництва «People Media», що
випускає журнал, Майк Тейлі пояснив подію
недоглядом з боку редакції. У своєму коментарі
для телеканалу «3 News» директор розповів, що
реклама надійшла до редакції всього за 6 годин
до виходу номера, тому вона не встигла пройти
необхідні узгодження.
Адміністрація аеропорту назвала рекламу
«неприпустимою», але підкреслила, що є тільки
дистриб’ютором журналу і ніяк не може впливати
на його зміст.
Як тільки помилку виявили, весь тираж (близько 100 тисяч екземплярів) вилучили з обігу.
К А Н А ЛИ
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22.00,01.10 Т/с ”Надприродне ”.
23.45 ”15 хвилин до завтра ”.
00.10 ”Таємнi знаки. Апокалiпсис
”.
02.30 Д/ф ”Шукачi ”.
04.00 ”Нiчне життя ”.
Мега
06.00 Гаджет шоу.
06.50,15.10 Руйнiвники мiфiв.
07.40,16.00 Top Gear.
08.30 Похованi таємницi Бiблiї.
09.20 Iсторiя зброї.
10.10 Великi битви Богiв. Одiссей:
прокляття моря.
11.00,19.20 Шукачi.
11.50,20.10 Теорiя неймовiрностi.
12.40,21.00 Кремль-9.
13.30,21.50 Таємницi столiття.
14.20 Зброя людини.
16.50 Хiросима.
18.30 Великi битви Богiв. Одiссей:
помста воїна.
22.40 Бойовi сили.
23.30,00.20 Божевiльнi.
01.00 Покер Дуель 2.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Проблемний мiкроавтобус.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Гiгантськi будiвництва:
Сiнгапурська пiдземка.
07.45 Як це влаштовано?: Бензопили/Димомашини/Велосипеднi
насоси/Плазмовi екрани.
08.10 З чого це зроблено?: Арахiсове масло/Точка розриву.
08.40 Руйнiвники легенд: Вантажiвка з птахами.
09.35,01.40,05.00 Викривлення
часу: Снайпер.
10.00,02.10,05.30 Викривлення
часу: Змiна тiла.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Iрландiя.
12.20,19.10,23.45 Top gear
13.15 Крутий тюнiнг
14.35,02.40 Руйнiвники легенд: По
водi аки по суху.
15.30 Брудна робiтка: Останнi 200
професiй.
16.25 Смертельний улов: Затор.
17.20 Гiгантськi будiвництва: Найбiльшi пiдводнi трубопроводи.
18.15,04.05 Як це влаштовано?:
Вогнегасники/Монетообмiнники/Бойлери/Трактори.
18.45,04.35 З чого це зроблено?:
Гладкий як мармур/Гострий
соус/Парасольки.
20.05,00.40 Демонтаж: Стiни.
20.35,01.10 Демонтаж: Непiдвладнi
бурям.
21.00 Грандiознi переїзди
21.55 Гiгантськi кораблi: Африка
Мерсi.
22.50 Брудна робiтка
03.40 Блискавичнi катастрофи

середа
УТ-1

ТРК ”Ера ”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно! ”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з Урядом.
09.45,18.15 Друга смуга.
09.55,12.15,15.30,18.10,19.10,22.40
Погода.
10.00 ”Легко бути жiнкою ”.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Темний силует.
12.30 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №13.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Наша пiсня.
16.10 Спецпроект до Дня захисту
дiтей. Телемарафон.
19.15 Золоте перо. Церемонiя нагородження.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера ”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф ”Ван Гог не винен ”.
04.15 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №13.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей ”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання ”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 ”Снiданок з 1+1 ”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.40,03.00 ”ТСН ”.
07.25 М/ф ”Смурфи ”.
09.55,17.45 ”Сiмейнi драми ”.
10.50 ”Не бреши менi ”. ”Єгипетськi
канiкули ”.
11.50 ”Iлюзiя безпеки. Сир чи не
сир ”.
12.50 ”Iлюзiя безпеки. Загибель
планети ”.
13.40,04.05 Т/с ”Тисяча i одна
нiч ”.
15.05,16.00 Т/с ”Алiбi на двох ”.
17.15 ”Шiсть кадрiв ”.
18.40 ”Не бреши менi ”. ”Пiдкидьок. Чоловiк веде подвiйне
життя ”.

теле Версії

1 червня

20.00 ”Пекельна кухня ”.
21.15,21.55,22.20 Т/с ”Iнтерни
”. (2).
22.45 ”Iлюзiя безпеки. Рецепти
виживання ”.
00.00 Х/ф ”Мавпячий король ”.
03.15 Т/с ”Одруженi. З дiтьми ”.
05.20 Т/с ”Принцеса цирку ”.

Iнтер

04.45,14.50 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 8 ”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком ”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2 ”.
10.10 Т/с ”Справа була в Гавриловцi ”.
12.15 ”Знак якостi ”.
12.55 ”Здоровенькi були ”.
13.55 ”Судовi справи ”.
17.00 Т/с ”Записки експедитора
таємної канцелярiї ”.
18.10 ”Дихай зi мною ”.
19.00 Т/с ”Обручка ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.45 Футбол. Збiрна України - Збiрна Узбекистану.
23.00 Д/ф ”Кращий футболiст
Європи ”.
00.05 Х/ф ”Крамниця запасних
”. (2).
01.35 Подробицi.
02.10 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.15 Т/с ”В`язниця ОЗ ”.
03.10 Д/ф ”Таємниця Єгипетських
пiрамiд ”.
03.55 Д/ф ”Знайти скарб i померти ”.

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.15,03.20 Погода.
05.20,00.50,02.55 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.05
Спорт.
07.25 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,02.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с ”Убивча сила ”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с ”Таємницi слiдства ”.
14.10,20.10 Т/с ”Росiйський дубль
”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.25 Т/с ”Десант є десант
”.
01.20 Покер пiсля пiвночi.

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм ”.
06.15,10.15,13.10,17.15,23.50 ”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 ”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi ”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини ”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент ”.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин ”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi ”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi ”.
12.15 ”Cканер ”.
15.20 ”Здоровi iсторiї ”.
16.20 ”Арсенал ”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань ”.
18.15 ”Українська незалежнiсть ”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час ”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00
”Час новин ” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо ”.
21.00,02.00 ”Час ”.
21.50,03.40 ”Акцент ”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси ”.

ТВА

6.00, 7.45 Теми дня
6.30, 8.10, 20.55, 4.10 Я маю право
6.35, 8.15, 8.55, 17.25, 21.00, 23.55,
4.15 Погода
6.40 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 12.00, 21.20, 00.00 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.05, 21.30,
00.10 Панно Кохання
12.55, 20.20 Щоб таємне стало
відомим
14.30, 2.30 1 на 1 з Миколою Вереснем
15.15 Т/С «Чи боїшся ти темряви?»
15.45 Т/С «Джин у домі»
16.15, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.45 Дитяча програма «Про казки»
17.20 Церква і світ
20.30, 23.30, 3.45 Теми дня
3.15 Диваки

ТРК «Україна»

06.00 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 ”.
09.00,00.45 Т/с ”Ви замовляли
вбивство ”
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення ”
12.00 Т/с ”Зрадник ”
13.00 ”Хай говорять. Мати мимоволi ”.
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Гра ”, 17 i 18 с. (2).
23.50 Т/с ”Милосердя ”, 1 с. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок ”. (2).
04.30 ”Хай говорять ”.
05.15 Т/с ”Матуся, я кiлера люблю ”

«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, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55,16.00 Т/с «Люди Шпака»

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»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Т/с «Перлина океану»
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Концерт до Дня захисту
дітей

«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, 02.30 «Невигадані історії»
09.30 «Жіночі долі» (рум. мов)
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Милосердя»
11.25, 17.30 \”Зорепад побажань\
”.\”Сузір\’я почуттів\”.(рум.
мов.)
12.00 Т/с
13.20 «Між минулим та майбутнім»
(рум. мов)
14.00 «Реалії»
15.00, 00.25, 05.25 «А музика звучить…»
16.25 «Буковинчики - веселинчики»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 Т\\ф «Левада»
20.00 «Буковинська родина»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х\\ф
01.20 Т\\с «Перлина Тихого океану»

ТЕТ

06.30,15.45 ”Твою маму! ”
07.00,08.05 ”Телепузики ”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком ”.
09.00,18.05 Т/с ”Хто у домi господар ”.
09.55 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
11.20 ”Домашнiй ресторан ”.
12.05 ”Звана вечеря ”.
13.00 ”Давай одружимося ”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок ”
14.50 ”Теорiя зради ”.
16.15,23.30 ”Дом 2 ”.
17.10 Т/с ”Унiвер ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
20.30,23.00 Т/с ”Унiвер ”. (2).
22.00 Т/с ”Школа ” (2).
00.30 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.00 ”Зiрки проти караоке ”.
01.50 ”До свiтанку ”.

НТН

05.30 Х/ф ”Над Тисою ”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси ”.
06.55 Х/ф ”На кого Бог пошле ”.
08.30 ”Легальний дохiд ”.
08.40,19.00,21.30,01.25,03.30,05.15
”Свiдок ”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю ”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок ”.
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11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас ”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи ”.
12.35,19.20 Т/с ”Крiт 2 ”.
13.30,01.45 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства ”.
15.35 Х/ф ”Школа мужностi ”.
17.25 Х/ф ”Нiчний пасажир ”.
18.30 ”Правда життя ”. Екстрим
мимоволi.
00.30 ”Покер Дуель ”.
03.55 ”Правда життя ”.
04.20 ”Агенти впливу ”.

СТБ

05.35 Т/с ”Кулагiн i партнери ”.
06.05,01.35 ”Бiзнес + ”.
06.10 Т/с ”Комiсар Рекс ”.
08.55,01.40 Х/ф ”Той самий Мюнхгаузен ”.
11.55 ”Правила життя. Вся правда
про хлiб ”.
13.55 ”Очна ставка. Б`є - означає
любить? ”
15.00 ”Давай одружимося ”.
17.00 ”Паралельний свiт ”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини ”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок ”.
19.05 ”Зоряне життя. Б`є - означає
любить? ”
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Касир
Примадонни ”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Багатi теж
танцюють ”.
22.25 ”Очна ставка. Кровна помста ”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус ”.
00.20 Т/с ”Клiнiка ”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт ”.
03.55 Нiчний ефiр.

Новий канал

03.55 Руйнiвники мiфiв.
04.45 Т/с ”Ранетки ”.
05.25,06.40 Kids` Time.
05.30 М/с ”Назад в майбутнє ”.
06.45,07.05,07.40 ”Пiдйом ”.
06.50 М/с ”Стюарт Лiтл ”.
07.30,09.00,19.00,00.20 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.45 Погода.
09.10 Х/ф ”Джинси-талiсман ”.
11.55 Т/с ”Стройбатя ”.
14.00 Т/с ”Татусевi дочки ”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош ”.
16.00 Т/с ”Друзi ”.
16.55,23.15 Т/с ”Iствiк ”.
17.55,20.30 Т/с ”Воронiни ”.
19.15,00.40 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Зроби менi смiшно.
22.30 Т/с ”Щасливi разом ”. (2).
00.50 Служба розшуку дiтей.
00.55 Х/ф ”Якщо Люсi впаде ”. (2).
02.20 Зона ночi. Культура.
02.25 Тася.
02.40 Poeta Maximus.
02.50,03.50 Зона ночi.
02.55 Українцi Надiя.

К1

06.30,09.15,16.30 ”Галiлео ”.
07.00 ”Кохання у великому домi ”.
07.30,18.50 Т/с ”Мисливцi за нечистю ”.
09.50,17.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
11.40,20.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки ”.
12.50,03.10 Т/с ”Солдати ”.
13.50 Т/с ”Зоряна брама ”.

22.00,01.10 Т/с ”Надприродне ”.
23.45 ”15 хвилин до завтра ”.
00.10 ”Таємнi знаки. Апокалiпсис
”.
02.30 Д/ф ”Шукачi ”.
04.00 ”Нiчне життя ”.

Мега

06.00,01.00 Гаджет шоу.
06.50,15.10 Руйнiвники мiфiв.
07.40,16.00 Top Gear.
08.30 Ураган Катрiна.
09.20,17.40 Iсторiя зброї.
10.10 Великi битви Богiв. Одiссей:
помста воїна.
11.00,19.20 Шукачi.
11.50,20.10 Теорiя неймовiрностi.
12.40,21.00 Кремль-9.
13.30,21.50 Таємницi столiття.
14.20 Зброя людини.
16.50 Останнiй день Помпеї.
18.30 Великi битви Богiв. Монстри
Толкiєна.
22.40 Невiдомi битви.
23.30,00.20 Божевiльнi.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.

Discovery Channel

06.00 Проблемний мiкроавтобус.
06.25 14.10 П`ята передача.
06.50,11.25 Гiгантськi будiвництва:
Найбiльшi пiдводнi трубопроводи.
07.45 Як це влаштовано?: Вогнегасники/Монетообмiнники/
Бойлери/Трактори.
08.10 З чого це зроблено?: Гладкий
як мармур/Гострий соус/Парасольки.
08.40,17.20 Руйнiвники легенд: По
водi аки по суху.
09.35,01.40,05.00 Викривлення
часу: Пастки.
10.00,02.10,05.30 Викривлення
часу: Косарки.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Пiвденна Дакота.
12.20,19.10,23.45 Top gear.
13.15 Крутий тюнiнг
14.35 Створюючи майбутнє: ”Енергiйне ” рiшення.
15.30 Брудна робiтка, ч. 26.
16.25 Смертельний улов: Пан або
пропав.
18.15,04.05 Як це влаштовано?:
Барометр/Електровелосипед/
Електродвигун/Гаряча ванна.
18.45,04.35 З чого це зроблено?:
Оповiдi чорного еля/Шовк/В
банцi.
20.05,00.40 У гонитвi за ураганом:
Мисливцi за ураганами.
21.00 Вижити за будь-яку цiну: ших
моментiв з Беаром.
21.55 Вижити за будь-яку цiну:
Грузiя/Схiдна Європа.
22.50,02.40 Руйнiвники легенд:
Мiфи про вестерни.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Поради на кожен день
• Щоби махрові рушники та халати стали м’якими і пухнастими,
покладіть їх після прання у солону
воду на 15 хв.
• Речі з білого шовку потрібно сушити тільки в тіні: від сонця і яскравого кольору вони жовтіють.
• Аби кухонні занавіски легше
відпиралися, замочіть їх на ніч у солоній холодній воді.
• Носові хустинки легше прати в
солоній воді. Перед пранням замочіть
їх на півгодини.
• Крохмаль, заварений в мильній
воді, не дає білизні при прасуванні
прилипати до праски.
• Вичистити пух та пір’я старої
подушки можна, переклавши його
в мішок і опустивши на 1 годину в
теплий мильний розчин з нашатирем
(на 5 л води 200 г 60% господарського мила і 1 чайна ложка нашатирю).
Після прання мішок потрібно висушити і провітрити.
• Аби повернути виробу зі скоченою шерстю первісний вигляд,
виперіть його у воді, в якій кілька
годин вимочували квасолю. Сушіть

виріб, розклавши на рушнику.
• Чоловічу краватку краще не
прасувати. Якщо вона м’ята – оберніть її навколо трилітрової скляної
банки з гарячою водою.
• Аби штани на колінах не так
швидко витягувалися і краще тримали форму, перед прасуванням
збризніть їх водою з оцтом.
• Злегка засалений комірець вовняного піджака чи сукні можна легко
освіжити шматочком вати, змоченим
у підігрітому оцті.
• Ґудзики через часте прання
легко втрачають блиск. Щоб відновити його, досить покрити їх безбарвним лаком для нігтів.
• При висушуванні пряжі знизу
до мотка підвісьте маленький вантаж
– пряжа, висохши, буде рівною.
• Складка на штанах збережеться довше, якщо протерти її з вивороту
шматочком сухого мила, а потім пропрасувати з лицьового боку через
вологу ганчірку.
• Якщо додати у воду для прання
білої білизни нашатирний спирт (1
ст. л. на відро води), не знадобиться
УСІ

Е Ф ІР Н І

відбілювач.
• Щойно випрасувані речі не
можна відразу класти до шафу. Дайте
їм охолонути, інакше вони помнуться
і втратять форму.
• Аби відновити блиск натурального шовку, натріть сиру картоплю, розбавте її теплою водою і в
цьому розчині замочіть тканину на
3 години. Після полоскання річ буде
блищати як нова.
• Якщо на шовковій тканині залишилися підпалини від праски,
швидко приготуйте кашку з соди
і води і протріть нею пляму. Коли
підсохне, соду зчистіть щіткою, а річ
прополощіть у холодній воді.
• Питна сода зберігає червоний та синій кольори. Для цього
потрібно додавати соду у воду для
полоскання.
• Промиті в настої чаю білі речі
набувають кремового забарвлення.
Міцним чаєм можна забарвити світлі
панчохи в золотистий колір.
• Для відновлення чорного кольору виробу використовуйте тютюновий настій (15 г тютюну на 1
К А Н А ЛИ

л кип’яченої води). Відвар тютюну
відновить колір і коричневих виробів. Цим же настоєм чи настоєм
зеленої горіхової шкаралупи можна
забарвити світлі тканини в м’який
коричневий колір.
• Біла білизна збереже колір,

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

О Б Л А СТІ

якщо перед пранням її виварити у
воді з кількома шматочками лимона,
а потім випрати як зазвичай.
• Тюлеві фіранки можна прати в
пральній машині, попередньо зашивши їх у мішечок або наволочку.

9
УТ-1

ТРК ”Ера ”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно! ”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Книга.ua.
09.45 Друга смуга.
09.50 ”Легко бути жiнкою ”.
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.20,15.30,19.35,22.45 Погода.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Слово регiонам.
13.20 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №13.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Чоловiчий клуб. Богатирськi
iгри.
16.30,20.00 Ялта-ралi. Церемонiя
вiдкриття.
19.00 Без кордонiв.
19.40 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.05 Глибинне бурiння.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера ”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.10 Ера пам`ятi.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф ”Мiський пейзаж ”.
04.20 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи
”. Справа №13.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

теле Версії
Подружжю погрожують ”.
20.10 Комедiя ”Кохання.ru ”.
22.00 Т/с ”Iнтерни ”. (2).
22.25 ”Iлюзiя безпеки. Розплата за
зв`язок ”.
23.45 Х/ф ”Злi прибульцi ”.
01.25 Т/с ”Одруженi. З дiтьми ”.
05.10 Т/с ”Принцеса цирку ”.

Iнтер

04.45,14.50 Т/с ”Вулицi розбитих
лiхтарiв 8 ”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком ”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2 ”.
10.10 Т/с ”Кобра. Антитерор ”.
12.15 ”Знак якостi ”.
12.55 ”Здоровенькi були ”.
13.55 ”Судовi справи ”.
17.00 Т/с ”Записки експедитора
таємної канцелярiї ”.
18.10 Т/с ”Дихай зi мною ”.
19.00 Т/с ”Обручка ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.30 Т/с ”А щастя десь поряд ”.
21.30 Т/с ”Об`єкт №11 ”.
00.40 Х/ф ”Iдентифiкацiя ”. (2).
02.15 Подробицi.
02.45 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.
02.50 Т/с ”В`язниця ОЗ ”.
03.50 Д/с ”Стiвен Сiгал: Правник ”.

ICTV

05.15,06.30,01.15,03.20 Погода.
05.20,00.50,02.55 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.05
Спорт.
07.25 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,02.05 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.25 Т/с ”Убивча сила ”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с ”Таємницi слiдства ”.
14.05,20.10 Т/с ”Росiйський дубль
”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.25 Т/с ”Кодекс честi ”.
23.50,04.20 Т/с ”Десант є десант
”.
01.20 Покер пiсля пiвночi.

«1+1»

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей ”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання ”.
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 ”Снiданок з 1+1 ”.
07.00,08.00,09.00,17.00,19.30,23.20
”ТСН ”.
07.25 М/ф ”Смурфи ”.
09.55,17.45 ”Сiмейнi драми ”.
10.50 ”Не бреши менi ”. ”Переслiдування дiвчини ”.
11.50 ”Iлюзiя безпеки. Рецепти
виживання ”.
12.50 ”Iлюзiя безпеки. Цвяхи з
майбутнього ”.
13.40,03.55 Т/с ”Тисяча i одна
нiч ”.
15.05,16.00,02.15,03.05 Т/с ”Алiбi
на двох ”.
17.15 ”Шiсть кадрiв ”.
18.40 ”Не бреши менi ”. ”Погроза.

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 ”Автопiлот-новини ”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент ”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30 ”Час
новин ”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi ”.

четвер

2 червня

10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi ”.
15.20 ”Життя в задоволення ”.
16.20 ”Драйв ”.
16.40 ”Трансмiсiя ”.
17.25,04.40 ”Акцент ”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час ”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”Час новин
” (рос. мовою).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо ”.
21.00,03.00 ”Час ”.
21.30,01.00 ”РесПублiка з Анною
Безулик ”.
23.55,04.25 ”Огляд преси ”.
03.40 ”Машина часу ”.

ТВА

6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.45 Теми
дня
6.30, 8.15, 20.55, 4.10 Я маю право
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.00, 23.55,
3.15 Погода
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.50, 12.00, 21.20, 00.00 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.05, 21.30,
00.10 Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 2.30 Радіус
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.05 Диваки
17.20 Церква і світ

ТРК «Україна»

графа»
15.00 «Від героя до невдахи»
17.05 «Своїми очима»
17.55 Т/с «Перлина океану»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Холостяки» (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 «Будьте здорові»
09.30, 14.15 Т\\ф
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»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика звучить»
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Палітра»
20.00 «Світ книги»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х\\ф
01.20 Т\\с «Перлина Тихого океану»
02.30 «Подіум її життя»

ТЕТ

06.00 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 ”.
09.00,00.45 Т/с ”Ви замовляли
вбивство ”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення ”
12.00 Т/с ”Зрадник ”.
13.00 ”Хай говорять. Пiдлий удар
”.
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Гра ”. (2).
23.50 Т/с ”Милосердя ”, 2 с. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок ”. (2).
04.30 ”Хай говорять ”.
05.15 Т/с ”Матуся, я кiлера люблю ”

06.30,15.45 ”Твою маму! ”
07.00,08.05 ”Телепузики ”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком ”.
09.00,18.05 Т/с ”Хто у домi господар ”.
09.55 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
11.20 ”Домашнiй ресторан ”.
12.05 ”Звана вечеря ”.
13.00 ”Давай одружимося ”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок ”.
14.50 ”Теорiя зради ”.
16.15,23.30 ”Дом 2 ”.
17.10 Т/с ”Унiвер ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
20.30,23.00 Т/с ”Унiвер ”. (2).
22.00 Т/с ”Школа ”, 44 i 45 с. (2).
00.30 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.00 ”Зiрки проти караоке ”.
01.50 ”До свiтанку ”.

«ЧЕРНІВЦІ»

06.00 Х/ф ”Нiчний пасажир ”.
06.40 Х/ф ”Школа мужностi ”.
08.30 ”Легальний дохiд ”.
08.40,19.00,21.30,01.20,03.20,05.00
”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 ”.
12.35,19.20 Т/с ”Крiт 2 ”.
13.30,01.40 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства ”.
15.35 Х/ф ”Процес ”.
18.30 ”Легенди карного розшуку ”.
Вiдплата.

00.30 ”Покер Дуель ”.
03.40 ”Правда життя ”.
04.10 ”Агенти впливу ”.
05.20 ”Легенди бандитської Одеси ”.

СТБ

06.05,02.25 ”Бiзнес + ”.
06.10 Д/ф.
06.35 Т/с ”Кулагiн i партнери ”.
07.05 Т/с ”Комiсар Рекс ”.
10.05 Х/ф ”Аелiта, не чiпляйся до
чоловiкiв! ”
12.00 ”Нез`ясовно, але факт ”.
13.00 ”Битва екстрасенсiв ”.
14.05 ”Очна ставка. Кровна помста ”.
15.00 ”Давай одружимося ”.
17.00 ”Паралельний свiт ”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини ”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок ”.
19.05 ”Моя правда. Надiя Бабкiна.
Приборкання норовистої ”.
20.10,22.35 ”Холостяк ”.
23.35 ”Холостяк. Як вийти замiж ”.
00.20 Т/с ”Доктор Хаус ”.
01.25 Т/с ”Клiнiка ”. (2).
02.15 ”Вiкна-спорт ”.
02.30 Х/ф ”Аелiта, не чiпляйся до
чоловiкiв ”.
03.55 Нiчний ефiр.

Новий канал

03.55 Руйнiвники мiфiв.
04.45 Т/с ”Ранетки ”.
05.25,06.40 Kids` Time.
05.30 М/с ”Назад в майбутнє ”.
06.45,07.05,07.40 ”Пiдйом ”.
06.50 М/с ”Стюарт Лiтл ”.
07.30,09.00,19.00,00.25 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Х/ф ”Бумеранг ”.
11.55 Т/с ”Стройбатя ”.
14.05 Т/с ”Татусевi дочки ”.
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с ”Дрейк i Джош ”.
16.00 Т/с ”Друзi ”.
16.55,23.30 Т/с ”Iствiк ”.
17.55,20.35 Т/с ”Воронiни ”.
19.15,00.45 Спортрепортер.
19.35 Смiшно, до болю.
21.40 Мрiї збуваються.
22.35 Т/с ”Щасливi разом ”. (2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Х/ф ”Дуже багато сонця
”. (2).
02.30 Зона ночi. Культура.
02.35,02.50 Невгомонний Пантелеймон.
03.05,03.45 Зона ночi.
03.10 Пiд знаком бiди.

НТН

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,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Мальовнича планета»
08.55, 16.00 Т/с «Люди Шпака»
10.00, 19.40 , 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-

К1

06.30,09.15,16.30 ”Галiлео ”.
07.00 ”Кохання у великому домi ”.
07.30,18.50 Т/с ”Мисливцi за нечистю ”.
09.50,17.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
11.40,20.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки ”.
12.50,03.10 Т/с ”Солдати ”.
13.50 Т/с ”Зоряна брама ”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне ”.
23.45 ”15 хвилин до завтра ”.
00.10 ”Таємнi знаки. Апокалiпсис
”.
02.30 Д/ф ”Шукачi ”.

04.00 ”Нiчне життя ”.

Мега

06.00,01.00 Гаджет шоу.
06.50,15.10 Руйнiвники мiфiв.
07.40,16.00 Top Gear.
08.30 Хiросима.
10.10 Великi битви Богiв. Монстри
Толкiєна.
11.00,19.20 Шукачi.
11.50,20.10 Теорiя неймовiрностi.
12.40,21.00 Кремль-9.
13.30,21.50 Таємницi столiття.
14.20 Бойовi сили.
16.50 Погляд у майбутнє.
17.40 Iсторiя зброї.
18.30 Великi битви Богiв. Аїд.
22.40 Вiйни вертольотiв.
23.30,00.20 Божевiльнi.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.

Discovery Channel

06.00 У мене вийшло!.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Створюючи майбутнє:
”Енергiйне ” рiшення.
07.45 Як це влаштовано?: Барометр/Електровелосипед/Електродвигун/Гаряча ванна.
08.10 З чого це зроблено?: Оповiдi
чорного еля/Шовк/В банцi.
08.40,17.20 Руйнiвники легенд:
Мiфи про вестерни.
09.35,01.40,05.00 Викривлення
часу: Бризки, автомати i мотоцикли.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Юкон.
12.20,19.10,23.45 Top gear.
13.15 Крутий тюнiнг.
14.35 Створюючи майбутнє: Вижити
в природнiй катастрофi.
15.30 Брудна робiтка: Прибиральник смiття в Чайнатаунi.
16.25 Смертельний улов: На краю
свiту.
18.15,04.05 Як це влаштовано?:
Вiдбiйний молоток/Детектор
дима/Електричний лiчильник/
Очищувач повiтря.
18.45,04.35 З чого це зроблено?:
Вогнегасники/Круїзнi судна.
20.05 Поєдинок з долею: Гiрше
бути не могло: Врятуватися
вiд землетрусу.
20.35,01.10 Гiрше бути не могло: Тонуча машина/Гремуча змiя.
21.00 Вибратися живим: Катастрофа на шахтi Кикрiк.
21.55 Авiакатастрофи: цiлком таємно: Iнженернi помилки.
22.50,02.40 Руйнiвники легенд:
Мiфи про вантажiвки.
00.40 Гiрше бути не могло: Врятуватися вiд землетрусу.
03.40 Блискавичнi катастрофи.

У Каннах переміг фільм про
дорослішання і пошуки віри
«Золоту пальмову гілку» 64-го Канського
кінофестивалю отримав визнаний класик
американського кіно Терренс Малік зі своєю картиною
«Древо життя».

Картина «Древо життя», сценарій до якої 67-річний Малік написав сам, – філософська драматична притча про дорослішання
і пошуки віри. Головний герой,
Джек, – старший син у звичайній
сім’ї з Середнього Заходу 1950-х
років. Ніжна мати (Джесіка Честейн) прищеплює йому любов до
світу, а жорстокий батько (Бред
Пітт) вчить розпізнавати в ньому
загрозу і протистояти їй. З роками
Джек розлучається з дитячою невинністю та ілюзіями і стикається з
несправедливістю, горем і смертю.
У сучасному світі він (дорослого
героя грає Шон Пенн) відчуває
себе самотнім і загубленим, нездатним знайти сенс життя і справжню віру…
Але, за словами Терренса Малі-

ка, фінал історії висвітлює промінь
надії.
– Ви побачите прийняття краси і
радості в світі, в кожному дні і, перш
за все, в сім’ї – нашій першій школі
– єдиному місці, де більшість із нас
дізнається правду про світ і про
себе і отримує найважливіший урок
– безкорисливої любові.
Задум стрічки народився у Маліка в кінці 1970-х років. До того
моменту він зняв дві повнометражні
роботи («Пустки» і «Дні жнив»),
пізніше – ще дві: «Тонка червона
лінія» та «Новий світ». Але і цих
чотирьох фільмів було достатньо,
щоби за режисером і сценаристом
закріпилася слава одного з видатних діячів американського кіно.
Режисер-легенда відомий тим, що
працює над кожною картиною довУСІ

Е Ф ІР Н І

го і ретельно, на двадцять років він
(від 1978 по 1998) йшов з професії,
інтерв’ю ніколи не дає і перед пресою не з’являється. Ось і в Каннах
К А Н А ЛИ

на запитання критиків відповідали
актори і продюсери, а до вечірньої
прем’єри з’явилися дружина і донька Маліка, але не він сам. Пізніше

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

О Б Л А СТІ

надійшло повідомлення про те,
що автор все-таки проник до зали
– через чорний хід, інкогніто, після
того як загасили світло…

п’ятниця
УТ-1
ТРК ”Ера ”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно! ”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
07.55 Ера пам`ятi.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Король професiї.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Х/ф ”Петля Нестерова ”.
11.05 ”Вiра. Надiя. Любов ”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20,13.25,15.30 Погода.
12.25 ”Надвечiр`я ”.
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф ”Мiський пейзаж ”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф ”Iгри дорослих дiвчаток ”.
18.40 Магiстраль.
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 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.45 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка ”.
03.40 Х/ф ”Iгри дорослих дiвчаток ”.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей ”.
06.05 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 ”.
09.55 ”Сiмейнi драми ”.
10.50 ”Не бреши менi ”. ”Чоловiксексманiяк ”.
11.55 ”Iлюзiя безпеки. Розплата
за зв`язок ”.
12.50 ”Iлюзiя безпеки. Чудовиська
з безоднi ”.
13.45,04.30 Т/с ”Тисяча i одна
нiч ”.
15.05,16.00,02.50,03.40 Т/с ”Алiбi
на двох ”.
17.15 ”Шiсть кадрiв ”.
17.45 Комедiя ”Кохання.Ru ”.
20.15 Х/ф ”Люди-Х: Останнiй
контакт ”.
22.15 Трилер ”Болотна акула
”. (2).
00.00 ”Пекельна кухня ”.
01.20 Х/ф ”Злi прибульцi ”. (3).

05.40 Т/с ”Принцеса цирку ”.

Iнтер
04.50 Т/с ”Вулицi розбитих лiхтарiв 8 ”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком ”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2 ”.
10.05 Т/с ”Акула ”, 1 с.
12.15 Т/с ”Акула ”, 2-8 с.
18.10 Т/с ”Дихай зi мною ”.
19.00 Т/с ”Обручка ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.30 Т/с ”А щастя десь поряд ”.
21.30 Т/с ”Об`єкт №11 ”.
22.30 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим ”.
01.05 Х/ф ”Анатомiя пороку ”.
(3).
02.45 Подробицi.
03.15 Х/ф ”Рятуючи обличчя ”.
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.15,04.00 Погода.
05.20,00.45,03.30 Факти.
05.35,06.40 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,13.00,19.10,01.00
Спорт.
07.25 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,02.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с ”Убивча сила ”.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с ”Таємницi слiдства ”.
14.05,20.10 Т/с ”Росiйський дубль
”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,04.05 Т/с ”Кодекс честi ”.
01.20 Т/с ”Рюрiки ”.
02.00 Покер пiсля пiвночi.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм ”.
06.15,10.15,13.10,23.45 ”Погода
на курортах ”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту ”.
06.30 ”Ранок на 5-му ”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час ”.
09.20,11.10,12.20,14.10,16.10,22.45 ”Погода в Українi ”.
09.25,03.30 ”Автопiлот-новини ”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент ”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин ”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi ”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi
”.
11.15 ”Сканер ”.
15.20 ”Своїми очима ”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик ”.
18.15 ”Вiкно у Європу ”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський
час ”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00-

,05.00 ”Час новин ” (рос.
мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо
”.
21.00,02.00 ”Час ”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань ”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси ”.
00.30 ”Досягти мети ”.
04.40 ”Не перший погляд ”.

ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.30, 8.15, 21.15, 3.45 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, 15.20 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.45 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.25, 00.20 Познайомимось?
12.05, 19.30, 22.10, 00.30 Панно
Кохання
14.30 Політична кухня
16.05 Т/С «Лікарня»
16.30 Твій спорт
17.20 Церква і світ
20.30, 23.30, 3.00 Теми тижня
21.35, 2.30 1 на 1 з Миколою
Вереснем
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження ”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд ”.
09.00 Т/с ”Ви замовляли вбивство ”.
11.00 19.20 Т/с ”Маруся. Повернення ”,
12.00 Т/с ”Зрадник ”, 6 с.
13.00 ”Хай говорять. Непедагогiчно ”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну
”.
00.00 Т/с ”Гра ”. (2).
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 ”Хай говорять ”.
05.15 Т/с ”Матуся, я кiлера люблю ”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 17.05, 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, 16.15 Т/с «Люди Шпака»
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»

Українська короткометражка
здобула пальмову гілку
Українськофранцузький «Крос»
Марини Вроди отримав
Золоту пальмову гілку на
Каннському кінофестивалі
в номінації «Кращий
короткометражний фільм».
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теле Версії

3 червня

16.00 «Все для дівчаток»
17.10 «Своїми очима»
17.55 Т/с «Перлина океану»
19.25 «Афіша»
22.10 Т/с «Холостяки» (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,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Зав’язь»
09.30 Т\\ф
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики - веселинчики»
12.00 Т/с
13.20 «Експромт»
14.00, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
15.15, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Лідери якості»
17.55 «Калинові острови»
18.15 «Толока»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Моє рідне село»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х\\ф
01.20 Т\\с «Перлина Тихого океану»
ТЕТ
06.30 ”Твою маму! ”
07.00,08.05 ”Телепузики ”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком
”.
09.00,18.05 Т/с ”Хто у домi господар ”.
09.55 Т/с ”Моя прекрасна няня ”.
11.20 ”Домашнiй ресторан ”.
12.05 ”Звана вечеря ”.
13.00 ”Давай одружимося ”.
13.55 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок ”, 80 с.
14.50,22.00 ”Теорiя зради ”.
15.45 ”Гола правда ”.
16.15,23.30 ”Дом 2 ”.
17.10 Т/с ”Унiвер ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня
”, 89-91 с.
20.30,23.00 Т/с ”Унiвер ”. (2).
00.30 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.00 ”Зiрки проти караоке ”.
01.50 ”До свiтанку ”.
НТН
05.50 Х/ф ”Процес ”.
08.30 ”Легальний дохiд ”.
08.40,19.00,21.30,00.30,03.00,05.15 ”Свiдок ”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю ”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок
”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас ”.
12.00,00.00 Т/с ”Детективи ”.
12.35,19.20 Т/с ”Крiт 2 ”.
13.30 Т/с ”Суто англiйськi вбивства ”.

15.25 Х/ф ”Дикий мед ”.
17.10 Х/ф ”Пiд маскою беркута ”.
01.00 Х/ф ”Блуберрi ”. (2).
03.20 ”Правда життя ”.
04.50 ”Агенти впливу ”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси ”.

СТБ
06.20,01.50 ”Бiзнес + ”.
06.25 Т/с ”Кулагiн i партнери ”.
06.50 Т/с ”Комiсар Рекс ”.
08.50 Х/ф ”Галина ”.
18.05,22.00 ”Вiкна-новини ”.
18.15 Х/ф ”Вiй ”.
20.00 ”Україна має талант! 3. Невiдома версiя ”.
22.25 ”ВусоЛапоХвiст ”.
00.00 Х/ф ”Ти - менi, я - тобi ”.
01.40 ”Вiкна-спорт ”.
01.55 Х/ф ”На пiдмостках сцени
”.
03.20 Нiчний ефiр.
Новий канал
03.50 Руйнiвники мiфiв.
04.40 Т/с ”Ранетки ”.
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.40 Kids` Time.
05.35 М/с ”Назад в майбутнє ”.
06.45,07.05,07.40 ”Пiдйом ”.
06.50 М/с ”Стюарт Лiтл ”.
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
09.10 Х/ф ”Майже герої ”.
11.15 Т/с ”Стройбатя ”.
13.25 Т/с ”Татусевi дочки ”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош ”.
15.55 Т/с ”Друзi ”.
16.55 Т/с ”Iствiк ”.
17.50 Т/с ”Воронiни ”.
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Iнтуїцiя.
23.55 Зроби менi смiшно.
01.15 Х/ф ”Нероби ”. (3).
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Solo-Mea.
02.50 Сон Алiни Костомарової.
02.55,03.05,03.15,03.25 Зона
ночi.
03.00 Українцi Вiра.
03.10 Пристрастi навколо символiки.
03.20 Точка роси.
К1
06.30,09.15 ”Галiлео ”.
07.00 ”Кохання у великому домi
”.
07.30 Т/с ”Мисливцi за нечистю
”.
09.50,17.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
11.40 Т/с ”Два з половиною чоловiки ”.
12.50,02.40 Т/с ”Солдати ”.
13.50 Т/с ”Зоряна брама ”.
16.30 ”Iлюзiї сучасностi ”.
18.50 ”Дурнi. Дороги. Грошi ”.
19.50 ”Солдати й офiцери ”.
21.20 ”КВН ”.
23.00 ”Бiйцiвський клуб ”.
00.00 ”Мокрий зорепад ”.
00.30 Х/ф ”Кома ”. (3).

02.00 Д/ф ”Шукачi ”.
03.30 ”Нiчне життя ”.

Мега
06.00 Гаджет шоу.
06.50,15.10 Руйнiвники мiфiв.
07.40,16.00 Top Gear.
08.30 Останнiй день Помпеї.
09.20,17.40 Iсторiя зброї.
10.10 Великi битви Богiв. Аїд.
11.00,19.20 Шукачi.
11.50 Теорiя неймовiрностi.
12.40 Кремль-9.
13.30,20.10,21.00,21.50 Таємницi
столiття.
14.20 Невiдомi битви.
16.50 Погляд у майбутнє.
18.30 Великi битви Богiв. Беовульф.
22.40 Повiтрянi бої.
23.30,00.20 Божевiльнi.
01.00 Покер. РСА 2011. Третя
частина.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 У мене вийшло!.
06.25 14.10 П`ята передача
06.50,11.25 Створюючи майбутнє:
Вижити в природнiй катастрофi.
07.45 Як це влаштовано?: Вiдбiйний молоток/Детектор
дима/Електричний лiчильник/Очищувач повiтря.
08.10 З чого це зроблено?: Вогнегасники/Круїзнi судна.
08.40 Руйнiвники легенд: Мiфи про
вантажiвки.
09.35,01.40,05.00 Викривлення
часу: Американськi гори,
машинки, чашки i банки.
10.30 Вижити за будь-яку цiну:
Румунiя.
12.20,19.10,23.45 Top gear.
13.15 Крутий тюнiнг.
14.35 Створюючи майбутнє: У пошуках води.
15.30 Брудна робiтка: Iнспектор
каналiзацiї.
16.25 Смертельний улов: Гiркi
сльози.
17.20,02.40 Руйнiвники легенд:
Зимовий випуск.
18.15,04.05 Як це влаштовано?:
Снiгоочищувач/Пневматичний молоток/Термосублiмацiйний принтер/Сушарка.
18.45,04.35 З чого це зроблено?:
Лiтаковi колеса/Шiсть стрiльцiв/Крайнє збудження.
20.05,00.40 Справа технiки!,
20.35,01.10 Справа технiки!
21.00 Руйнiвники легенд: Стрiломет.
21.55 Наукова нефантастика:
Свiтловий меч.
22.25 Наукова нефантастика:
Смерть планети.
22.50 Лi можливе це?: Доктор
Електрик, качок i робот-змiя.
03.40 Блискавичнi катастрофи

Американський пиріг-4

«Universal Pictures» оголосила дату прем’єри четвертої частини популярної молодіжної франшизи
«Американський пиріг», яка отримала назву «Американське возз’єднання».
Комедія вийде на екрани 6 квітня 2012 року.
У «Американський пиріг 4: Возз’єднання» повернуться актори з попередніх серій – Елісон Хеннінген,
Джейсон Біггз, Шонн Вільям Скотт, Юджин Леві, Тара Рід і Кріс Клейн. Режисерами та сценаристами нового
фільму виступить творчий тандем Джона Харвітц і Хейдена Шлоссберг.
Що стосується майбутнього сюжету, то дія картини розгорнеться через 10 років після подій, показаних
у «Американському весіллі».

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
державного виконавця відділу державної виконавчої служби Заставнівського районного управління юстиції;

П’ятнадцятихвилинний фільм «Крос»
– це спогади пані Вроди про заняття з…
фізкультури.
– Діти біжать крос. Я розповідаю про
те, як ми його бігали і як все ще будуть
його бігати.
Утім, картина не зводиться до простої
пробіжки.
Зйомки короткометражки проходили
у вересні минулого року і тривали менше
тижня. У ній зайняті лише непрофесійні
актори. Бюджет стрічки – 3,5 тисячі євро.
Як зазначила сама режисер, половину
суми вона надала з власної кишені, а
решта – французи.

Фільм Марини Вроди був серед
дев’яти картин програми, яка від цього року має назву «Короткий метр у
Каннах». Це стрічки з Південної Кореї,
Бельгії, Арґентини-Колумбії, Австралії,
Норвегії, Нової Зеландії, Канади та
Японії.
Нагадаємо, що перемога Марини
Вроди на Каннському кінофестивалі
не перша для України, шість років тому
золоту пальмову гілку отримала також
документальна короткометражка Ігоря
Стрембіцького «Подорожні».
УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи,
знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи:
▪ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством
обмеженнями щодо прийняття на державну службу;
▪ заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма
№ 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1 тел. 55-09-61.
Начальник управління

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

К.О. Кондрюк

О Б Л А СТІ

теле Версії

11
УТ-1
ТРК ”Ера ”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,07.40 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.55 Ера здоров`я.
07.25 На олiмпiйський Лондон.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.55 Глибинне бурiння.
13.25,14.05,14.50,22.35 Погода.
13.30 Наша пiсня.
14.15 Феєрiя мандрiв.
14.40 Зелений коридор.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Х/ф ”Жiноча робота з ризиком для життя ”.
18.05 Майстер-клас.
18.30 Золотий гусак.
19.00,21.45 Ялта-ралi. Церемонiя
закриття.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера ”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.25 Погода.
23.50 Мамо, вiчна i кохана, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.05 Х/ф ”Холостяки ”.
03.35 Т/с ”Таксистка ”, 3 с.
05.20 ”Надвечiр`я ”.
«1+1»
06.30 М/ф ”Смурфи ”.
07.15 ”Справжнi лiкарi ”.
08.10 ”Свiтське життя ”.
09.05 ”Хто там? ”
10.00 ”Велике перевтiлення ”.
10.45 ”Анатомiя слави ”.
11.35 ”Голос країни ”.
14.00,03.05 Мелодрама ”Кохати
по-росiйськи ”.
15.45,04.30 Мелодрама ”Кохати
по-росiйськи 2 ”.
17.35 Мелодрама ”Кохати по-росiйськи 3 ”.
19.30 ”ТСН ”.
20.00 Мелодрама ”Голубка ”.
23.45 Комедiя ”Сексдрайв ”. (3).
01.40 Трилер ”Болотна акула
”. (2).
05.55 Т/с ”Принцеса цирку ”.
Iнтер
05.00 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим ”.
07.00 ”Найрозумнiший ”.
08.45 М/с ”Маша i Ведмiдь ”.
09.00 ”Городок ”.
10.00 ”Україно, вставай! ”
10.40 ”Жити - це модно ”.
11.15 ”Вирваний з натовпу ”.
11.55 ”Позаочi ”.
12.40 Т/с ”Сашка, любов моя ”.
16.25 ”Юрмала 2009 ”.
18.10 ”Вечiрнiй квартал. Спецвипуск ”.

19.10 ”Гаряче крiсло ”.
20.00 ”Подробицi ”.
20.30 ”Золотий грамофон. Церемонiя нагородження ”.
23.50 ”Розбiр польотiв ”.
00.50 Х/ф ”Хто ви, мiстер Брукс?
” (2).
02.40 ”Подробицi ” - ”Час ”.
03.10 Х/ф ”Бiг з ножицями ”. (2).
ICTV
05.30,06.00 Погода.
05.35 Факти.
06.05 М/ф.
06.35 Козирне життя.
07.05 Х/ф ”Апокалiпсис: 10,5
балiв ”
10.35 Велика рiзниця.
11.35 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
12.00 Квартирне питання.
13.05 Х/ф ”За 80 днiв навколо
свiту ”.
15.40 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.20 Х/ф ”Тринадцятий район
”.
22.10 Т/с ”Рюрiки ”.
22.50 Х/ф ”Дорожня пригода
”. (2).
00.45 Х/ф ”Особлива думка
”. (2).
03.10 Х/ф ”Апокалiпсис: 10,5
балiв ”, 1 с.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм ”.
06.15,10.10,13.05,17.15,19.15,23.50 ”Погода на курортах ”.
06.20,08.05,18.45,23.20,00.20,03.15 ”Час спорту ”.
06.30,18.35,23.35,04.30 ”Київський час ”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест ”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00,21.00
”Час новин ”.
07.10,09.15,17.50,20.15,22.55
”Погода в Українi ”.
07.20 ”Клуб 700 ”.
07.50,08.50,21.40,23.30,04.15
”Бiзнес-час ”.
08.15,11.10,16.15,18.55,00.25
”Погода у свiтi ”.
08.20,21.50,01.50,02.50 ”Тема
тижня ”.
08.30 ”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, 6 с.)
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною
Рамус ”.

понеділок
субота

4 червня

16.20 ”Арсенал ”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв ”.
18.10 ”Народний контроль ”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин
” (рос. мовою).
19.25,02.20,05.15 ”Час iнтерв`ю ”.
20.25,01.20,05.40 ”Українська
незалежнiсть ”.
21.20 ”Машина часу ”.
22.00,03.40 ”Територiя закону ”.
22.30 ”Вiкно до Америки ”.
03.20 ”Автопiлот-новини ”.
04.25 ”Огляд преси ”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
9.05, 13.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.45, 17.20, 21.50, 00.20 Познайомимось?
9.55, 17.25, 00.15 Погода
12.00 Фешинка
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
14.00, 5.00 Х/Ф «Щоденик кар’єристки»
15.25 Дослідження океанів планети
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 2.50 Х/Ф «Вибух»
23.30, 4.15 Теми тижня
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.30 Подiї.
07.10,03.50 Х/ф ”Моє велике
грецьке лiто ”.
09.00 ”Життя на смак ”.
10.00 Т/с ”Успiх за будь-яку
цiну ”.
12.00 Оголена красуня.
13.00 Т/с ”Сонька: продовження
легенди ”.
16.50 Х/ф ”Якби я тебе любив ”.
19.20 Т/с ”Ментовськi вiйни 5 ”.
23.20 Т/с ”Гра ” (2).
03.00 Щиросерде зiзнання.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 10.55, 11.10, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25
«Погода»
07.15, 14.45 «Малятко»
07.35, 11.00Kids Flix
07.50, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25,19.00 «Афіша»
09.00,17.10 «Фільми та зірки»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.15 «Біоритм»
13.00 01.30 «Блискуча година
від М2»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Все для дівчаток»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Право на пам’ять»
(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 Т\\с «Перлина Тихого океану»
ТЕТ
06.30 М/ф.
06.45,08.10 ”Телепузики ”.
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята ”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком ”.
09.35 ”Їж та худни ”.
10.00,15.20 Т/с ”Хто у домi господар ”.
10.55 Т/с ”Моя прекрасна няня
”.
12.20 ”Одна за всiх ”.
13.15 ”Жiноча лiга ”.
13.40 ”Єралаш ”.
13.55,22.00 ”Теорiя зради ”.
14.50 ”Твою маму! ”
16.15,23.00 ”Дом 2 ”.
17.10 Х/ф ”Дев`ять мiсяцiв ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня ”
20.30 Т/с ”Унiвер ”. (2).
00.00 Т/с ”Реальна кров ” (3).
01.00 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.25 ”До свiтанку ”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва ”.
06.25 М/ф ”Королiвськi зайцi ”.
06.40 М/ф ”Троє з Простоквашина ”.
07.35 Т/с ”Суто англiйськi вбивства ”.
09.35 Х/ф ”Пiд маскою беркута
”.
11.30 ”Речовий доказ ”. Забороненi розваги.
12.00 Х/ф ”Сутичка ”.
14.00 Х/ф ”Свiдоцтво про бiднiсть ”.
15.20 Х/ф ”Хочу вашого чоловiка ”.
16.45 Т/с ”Слiдчi ”.

19.00 Т/с ”Батькiвщина чекає ”.
22.15 Х/ф ”Фанат 2 ”.
00.05 Х/ф ”Пiдземелля ”. (3).
02.00 ”Речовий доказ ”.
03.05 ”Агенти впливу ”.
04.00 ”Правда життя ”.
СТБ
05.20 М/ф ”Козаки ”.
06.25 Х/ф ”Казка про царя Салтана ”.
08.00 ”Караоке на Майданi ”.
09.00 ”Їмо вдома ”.
10.05 ”ВусоЛапоХвiст ”.
10.50 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару ”.
11.50 ”Україна має талант! 3.
Невiдома версiя ”.
13.40 ”Неймовiрна правда про
зiрок ”.
17.15 Х/ф ”Вiй ”.
19.00 ”Танцi iз зiрками. Невiдома
версiя ”.
21.00 Х/ф ”Моя мама - Снiгуронька! ”
22.55 Х/ф ”Тобi, справжньому ”.
02.05 Х/ф ”Царевбивця ”. (2).
03.50 ”Мобiльна скринька ”.
04.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.20 Т/с ”Ранетки ”.
05.55 Х/ф ”Аероплан ”.
07.15 Х/ф ”Майже герої ”.
09.00 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!
”
09.40 М/с ”Дональд Дак ”.
10.05 Iнтуїцiя.
11.15 Мрiї збуваються.
12.20 Спiвай, якщо можеш.
13.35 Файна Юкрайна.
14.20 Даєш молодь.
15.00 ”Красунi ”.
15.40 Зроби менi смiшно.
16.35 Х/ф ”Скаженi скачки ”.
18.35 Х/ф ”13 друзiв Оушена ”.
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф ”13 район. Ультиматум
”. (2).
00.20 Спортрепортер.
00.25 Х/ф ”Лак для волосся ”.
02.30,03.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
К1
06.50 Д/ф ”У пошуках правди ”.
07.45 ”Мокрий зорепад ”.
08.20 ”КВН ”.
09.10 ”Пройдисвiт ”.
09.40 ”Галiлео ”.
10.20 ”Модний круїз ”.
11.00 ”Перевiрено на собi ”.
11.30 ”Спецiя ”.
12.00 ”Бiйцiвський клуб ”.
13.00 Т/с ”Людина-невидимка ”.
14.50 Х/ф ”Принцеса-наречена
”.
16.45,00.10 Х/ф ”Американськi
дiтки ”.
18.30 Х/ф ”Братство танцю ”.
20.45 Х/ф ”Лунi Тюнз: Знову в
справi ”.
22.30 Х/ф ”Пентхаус ”.
01.40 Х/ф ”Кома ”. (3).
03.00 ”Нiчне життя ”.

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном: 099 757 19 57

ОГОЛОШЕННЯ
Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста Глибоцького районного управління юстиції Чернівецької області (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: Чернівецька область, смт. Глибока вул. Глибоцька, 2а тел. 2-29-57.
Начальник управління К.О. Кондрюк

УСІ

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

О Б Л А СТІ

Мега
06.00,06.50,03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
07.40,08.30 Жертви природи.
09.20,10.10 Атлети проти планети.
11.00 Руйнiвники мiфiв.
11.50,12.40 Top Gear.
13.30 Океани: Пiвденний океан.
14.20 Погляд у майбутнє.
15.10 Похованi таємницi Бiблiї.
16.00 Воїни. Спартак.
16.50 Воїни. Наполеон.
17.40 Воїни. Кортез.
18.30 Чингiсхан.
19.20,20.10,21.00 Таємницi столiття.
21.50,22.40 Удар у вiдповiдь.
23.30 Зброя людини.
00.20 Вiйни вертольотiв.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
53.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Проблемний мiкроавтобус
06.25,13.40 Створення хотродiв:
стань асом!: Божевiльна
сила.
07.15,01.40 Вижити за будьяку цiну: ших моментiв з
Беаром.
08.10,23.45 Риба-меч: життя на
гачку.
09.05 У гонитвi за ураганом: Мисливцi за ураганами.
10.00,18.15 Грандiознi переїзди,
ч. 5.
10.55,17.20 Лi можливе це?:
Доктор Електрик, качок i
робот-змiя.
11.50,19.10 Гiгантськi кораблi:
Африка Мерсi.
12.45 Крутий тюнiнг: Берлiн: Нова
штаб-квартира.
14.35 Top gear
15.30 Махiнатори: Triumph Stag.
16.25 Як це влаштовано?: Барометр/Електровелосипед/Електродвигун/Гаряча
ванна.
16.55 З чого це зроблено?: Арахiсове масло/Точка розриву.
20.05,04.05 Top gear, ч. 2.
21.00,05.00 Махiнатори: Lotus
Elan.
21.55 Крутий тюнiнг: Берлiн: Полiцiя стилю.
22.50,02.40 У пошуках газу
00.40 Гiрше бути не могло: Врятуватися вiд землетрусу.
01.10 Гiрше бути не могло: Тонуча
машина/Гремучая змiя.
03.40 Як це влаштовано?: Бензопили/Димомашини/Велосипеднi насоси/Плазмовi
екрани.

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера ”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край
свiту ”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.55,14.50,22.50 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Доки батьки сплять.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Так просто! Дует ”Время и
Стекло ”.
12.20 Х/ф ”Полювання за тiнню
”.
14.25 Ближче до народу.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Золотий гусак.
16.30 Дiловий свiт. Тиждень.
17.00,21.00 Пiдсумки тижня.
17.45 Х/ф ”Видимiсть гнiву ”.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера ”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.55 Оперативний об`єктив.
00.20 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Х/ф ”Видимiсть гнiву ”.
03.55 Т/с ”Таксистка ”, 4 с.
05.30 Околиця.
«1+1»
06.50 Х/ф ”Король ельфiв Ар ”.
08.30 М/ф ”Повернення блудного
папуги ”.
09.05 ”Лото-Забава ”.
10.00 ”Ремонт + ”.
10.50 ”Смакуємо ”.
11.25 ”Розкiшне життя ”.
12.20 ”Шiсть кадрiв ”.
12.55 ”Мiняю жiнку 3 ”.
14.25 ”Велика рiзниця по-українському ”.
15.50 Мелодрама ”Голубка ”.
19.30,23.20 ”ТСН-Тиждень ”.
20.00 ”Голос країни ”.
22.00 Т/с ”Iнтерни ”. (2).
22.25 ”Свiтське життя ”.
00.00 ”Tkachenko.ua ”.
00.50 Комедiя ”Повна iсторiя моїх
сексуальних поразок ”. (2).
02.50 Комедiя ”Сексдрайв ”. (3).
04.30 Т/с ”Принцеса цирку ”.
Iнтер
05.05 Д/ф ”Найрозумнiший ”.
06.30 Д/с ”Битви динозаврiв ”.
07.15 ”Поки всi вдома ”.
08.00 ”Городок ”.
09.05 М/с ”Маша i Ведмiдь ”.
09.30 ”Школа доктора Комаров-

Овен

Телець

Близнюки

Рак

теле Версії

5 червня

ського ”.
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним ”.
10.30 Х/ф ”Службовий роман ”.
13.55 Х/ф ”Подвiйне прiзвище ”.
15.55 ”Iванушки Iнтернешнл в
Крокус Сiтi Холi ”.
18.00 Т/с ”Тихий центр ”, 1 i 2 с.
20.00,02.50 ”Подробицi тижня ”.
20.55 Т/с ”Тихий центр ”, 3 i 4 с.
22.55 Х/ф ”Подорож до центру
Землi ”.
00.55 Х/ф ”Бiлий мисливець,
чорне серце ”.
03.35 ”Стiвен Сiгал: Правник ”.
ICTV
05.55 Погода.
06.00 Факти.
06.15 Квартирне питання.
07.15 Анекдоти по-українськи.
07.35 Т/с ”Рюрiки ”.
08.05 Х/ф ”За 80 днiв навколо
свiту ”.
10.35 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.30 Стоп-10.
13.30 Пiвденне Бутове.
14.25,17.40 Наша Russia.
14.50 Х/ф ”Тринадцятий район
”.
16.35 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф ”Спокутування ”.
21.25 Х/ф ”Химера ”.
23.45 Голi i смiшнi.
01.10 Х/ф ”Дорожня пригода 2
”. (2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Х/ф ”Апокалiпсис: 10,5
балiв ”.
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, 6 с.)
16.15 ”Погода в свiтi ”.
16.20 ”Фактор безпеки ”.
17.20 ”Податки ”.
17.30 ”Не перший погляд ”.
18.20 ”Машина часу ”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,0-

Зберігайте спокій і не піддавайтеся на провокації. Відмінний період для відряджень, а також
для обговорення з керівництвом надбавок до
заохочення ваших заслуг. Намагайтеся більше
бувати на повітрі. Можливі вуличні знайомства
– вони можуть бути досить перспективними.
Можуть виникнути ситуації, які носитимуть
доленосний характер. У цих умовах рішення,
прийняті вами, стають подвійно значущими. У
любовних стосунках не варто чекати подарунків
долі – ревнощі й непорозуміння можуть призвести до конфліктів. Цілком імовірні грошові
надходження ззовні.
Застарілі погляди вимагають серйозного
перегляду, тільки в цьому випадку ви зможете вийти на новий, якісний рівень. Рід діяльності поки
краще кардинально не змінювати, зосередьтеся
на збереженні досягнутого. Чекайте веселих зустрічей з друзями, пікніки на природі, прогулянки
до ранку.
Розпочинається період апатії, коли захочеться
опустити руки і закритися в чотирьох стінах. Не піддавайтеся нудьзі. Вона необґрунтована. З’являться
люди, які надихнуть на вчинки що приведуть до
втілення давніх мрій. Ваша сексуальність зробить
інтимну сферу різноманітнішою.

УСІ

3.00,04.00,05.00 ”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, 00.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
8.50, 12.00, 16.50 Дитяча програма «Про казки»
9.15, 17.20, 21.55, 00.25 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 00.20 Погода
12.55 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
14.00 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.35 Дослідження океанів планети
15.25 Домашні улюбленці і ветеринари
16.20 Анатомія культури
19.30, 00.30 Нова гостьова
22.00, 3.05 Х/Ф «Нічний мисливець»
23.35, 4.40 Теми тижня
ТРК «Україна»
05.50 ”Життя на смак ”.
06.40 Подiї.
07.00,04.00 Х/ф ”Панi покоївка ”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Т/с ”Успiх за будь-яку
цiну ”
12.00 Х/ф ”Якби я тебе любив ”.
14.05 Т/с ”Сонька: продовження
легенди ”
16.00 Х/ф ”Егоїст ”.
18.00 Т/с ”Москва. Центральний
округ 3 ”
19.00,03.30 Подiї тижня.
19.30 Т/с ”Москва. Центральний
округ 3 ”
22.30 Церемонiя святкування 75рiччя ФК ”Шахтар ”.
00.25 Т/с ”Гра ”. (2).
05.40 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 Kids Flix
08.10, 09.35, 11.55, 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 «Подружки»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Концерт
17.00 «Музична програма» (рум.

мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Футбол. Товариська зустріч
Чернівці – Сучава
23.00 Х/ф «Чаклунська дошка»
(3)
«ТРК БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 14.00, 19.15, 21.45, 00.00
«Погода»
06.45, 19.30 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00, 15.00 «Реалії»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 «Дольче Віта»
11.20, 20.25 «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 Зорепад побажань\
”.\”Сузір\’я почуттів\”.(рум.
мов.)
12.00 Т/ф
13.30 « У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 02.30 «А музика звучить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/ф
18.00, 21.00 «Подіум її життя»
18.45 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
03.40 «Роздуми про сокровенне»
04.20 «Моє рідне село»
05.00 Т\\с «Перлина Тихого океану»
ТЕТ
06.30 М/ф.
06.45,08.10 ”Телепузики ”.
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята ”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком ”.
09.35 ”Їж та худни ”.
10.00 Т/с ”Хто у домi господар ”.
10.55 Т/с ”Моя прекрасна няня
”.
12.20 ”Одна за всiх ”.
13.15 ”Comedy Woman ”.
14.10 ”Єралаш ”.
14.25 Х/ф ”Дев`ять мiсяцiв ”.
16.15,23.00 ”Дом 2 ”.
17.10 Х/ф ”Бадьорiсть духiв ”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня
”.
20.30 Т/с ”Унiвер ”. (2).
22.00 ”Теорiя зради ”.
00.00 Т/с ”Реальна кров ” (2).
01.00 ”Дом 2 ”. Спецвипуск.
01.25 ”До свiтанку ”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва ”.
06.25 М/ф ”Найменший гном ”.
07.05 Т/с ”Iнспектор Деррiк ”.
09.15 Т/с ”Слiдчi ”.
11.30 ”Легенди карного розшуку
”. Вiдплата.
12.00,04.40 ”Агенти впливу ”.
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства ”.
13.55 Т/с ”Батькiвщина чекає ”.
17.10 Х/ф ”Фанат 2 ”.
19.00,01.45 Х/ф ”Збройовий
барон ”.
21.30 Х/ф ”Блуберрi ”. (2).

Запорука вашого успіху – концентрація на
одній важливій справі. Щоби не сталося непередбачених подій, заручіться підтримкою. Багато хто
з вашого оточення буде радий надати допомогу.
Відмінний час для облаштування житла і великих
покупок. Відпочинок біля води забезпечить необхідний приплив сил.

Лев

Знайдете вигідний спосіб для вкладення грошей, а також отримаєте пропозицію заробітку. В
особистому – багато недомовленостей і образ. Такі
справи – результат вашого ставлення до близьких.
Приділіть увагу харчуванню та не зловживайте
алкоголем. Ймовірний несподіваний візит родича,
якого давно не бачили.

Діва

Терези

Творчий настрій притягує до вас не тільки
увагу протилежної статі, але і фінанси. Багато із
задуманого зможете втілити у вельми успішні комерційні проекти. У коханні – грайливий настрій,
атмосфера легкості і веселощів. Гарний час для
процедур, пов’язаних з красою.

Скорпіон

Можете викликати ревнощі у вашої другої половини. Намагайтеся не забувати приділяти час
партнеру, це переконає його в щирості почуттів.
Своєчасно проводьте грошові розрахунки, а також
активно використовуйте своє красномовство. Силі
вашого ораторського переконання немає рівних.

Е Ф ІР Н І

К А Н А ЛИ

Ч ЕР Н ІВЕЦЬ К ОЇ

00.00 Х/ф ”Людина-скелет ”. (3).
03.45 ”Речовий доказ ”.
05.35 ”Правда життя ”.
СТБ
05.40 М/ф ”Козаки ”.
07.00 Х/ф ”Ти менi, я - тобi ”.
08.50 ”Їмо вдома ”.
10.00,02.55 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання ”.
11.00 ”Караоке на Майданi ”.
12.00 ”Холостяк ”.
14.50 ”Холостяк. Як вийти замiж ”.
15.55 ”Зоряне життя. Б`є - означає любить? ”
17.00 ”Моя правда. Надiя Бабкiна.
Приборкання норовистої ”.
18.05 ”Росiйськi сенсацiї. Багатi
теж танцюють ”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв ”.
21.05 Х/ф ”Арфа для коханої ”.
23.00 Т/с ”Доктор Хаус ”.
03.40 Х/ф ”Отрути, або Всесвiтня
iсторiя отруєнь ”. (2).
05.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.00 Т/с ”Ранетки ”.
05.35 Клiпси.
06.00 Х/ф ”Марсiанське дитя ”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
08.45 М/с ”Доброго ранку, Мiккi!
”
09.25 М/с ”Дональд Дак ”.
09.55 Х/ф ”Маленькi негiдники ”.
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.15 Info-шок.
16.10 Т/с ”Воронiни ”.
17.25 Х/ф ”Напруж звивину ”.
20.00 Спiвай, якщо можеш.
21.10 Х/ф ”Охоронець ”.
23.55 ”Красунi ”.
00.35 Спортрепортер.
00.40 Х/ф ”Дзвiнок 2 ”. (2).
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Костянтин Степанков. Спогад пiсля життя.
03.30,03.55 Зона ночi.
03.35 Cекрети Чорнобильської
катастрофи.
К1
06.40 Д/ф ”Дивовижна планета
”.
07.40 ”AutoEVO ”.
08.00,21.10 ”КВН ”.
09.00 Х/ф ”Принцеса-наречена
”.
11.00 ”Iлюзiї сучасностi ”.
11.30,02.30 ”Слiдами пращурiв
”.
12.00,00.10 ”Не може бути ”.
12.30 ”Пройдисвiт ”.
13.10 ”Вхiд заборонено ”.
13.40 ”Якось у мiлiцiї ”.
15.10 Х/ф ”Лунi Тюнз: Знову в
справi ”.
17.00 Х/ф ”Братство танцю ”.
19.20 Х/ф ”Любовнi рани ”.
23.00 ”Що? Де? Коли? ”
00.50 ”Бiйцiвський клуб ”.
01.30 ”Слава Богу, ти прийшов!
”
03.00 ”Нiчне життя ”.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
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Мега
06.00,06.50 Жертви природи.
07.40,08.30 Атлети проти планети.
09.20 Руйнiвники мiфiв.
10.10,11.00 Top Gear.
11.50 Океани: Пiвденний океан.
12.40 Погляд у майбутнє.
13.30 Похованi таємницi Бiблiї.
14.20 Воїни. Спартак.
15.10 Воїни. Наполеон.
16.00 Воїни. Кортез.
16.50 Чингiсхан.
17.40,18.30 Шукачi.
19.20,20.10 Удар у вiдповiдь.
21.00,21.50,22.40,23.30 Теорiя
неймовiрностi.
00.20 Таємницi розвiдки.
01.00 Покер. The Big Game, ч.
54.
02.00 Nuts.
02.40 Монстромобiлi.
03.20,05.00 Iгри патрiотiв.
04.30 БУМ. Вся правда.
04.40 Мега-Армiя.
Discovery Channel
06.00 Проблемний мiкроавтобус
06.25 Як це влаштовано?: Вiдбiйний молоток/Детектор
дима/Електричний лiчильник/Очищувач повiтря.
06.50 З чого це зроблено?: Гладкий як мармур/Гострий соус/
Парасольки.
07.15,02.40 Лабораторiя вибухових iдей: Непотоплюваний
автомобiль.
08.10,12.45,20.05,01.40 Руйнiвники легенд: Стреломет.
09.05 09.35 Блискавичнi катастрофи
10.00 Риба-меч: життя на гачку.
10.55 Золота лихоманка: Аляска:
Погана кров.
11.50 Вижити за будь-яку цiну:
ших моментiв з Беаром.
13.40,00.40 Наукова нефантастика: Свiтловий меч.
14.10,01.10 Наукова нефантастика: Смерть планети.
14.35 15.05 Справа технiки!.
15.30 Автомайстернi: Лондон:
Сердита жаба.
16.25 Автомайстернi: Лондон:
Малий, так молодецький.
17.20 Автомайстернi: Лондон:
Вогненний болiд.
18.15 Автомайстернi: Лондон: Без
пробок.
19.10 Автомайстернi: Лондон:
Рибалка та полювання.
21.00 Найнебезпечнiшi мiста свiту
з Доналом Макинтайром:
Дублiн.
21.55 Гiрше бути не могло: Врятуватися вiд землетрусу.
22.25 Гiрше бути не могло: Тонуча
машина/Гремучая змiя.
22.50 Вибратися живим: Катастрофа на шахтi Кикрiк.
23.45 Авiакатастрофи: цiлком таємно: Iнженернi помилки.
03.40 Як це влаштовано?: Вогнегасники/Монетообмiнники/
Бойлери/Трактори.
04.05 Гiгантськi кораблi: Африка
Мерсi.
05.00 Грандiознi переїзди

Цього тижня доведеться аналізувати і остерігатися
імпульсивних випадів. У ділових починаннях спирайтеся тільки на перевірених людей. У любовних стосунках
– час вітру змін. А куди він повіє – вирішувати виключно
вам. Не переоцінюйте своє здоров’я, у випадку нездужань зверніться до лікаря.
Виконуватимете роль миротворця. Залагоджуючи чужі конфлікти, ви завоюєте авторитет, але
зупинитеся на власному кар’єрному просуванні.
Та, незважаючи на це, вас очікує фінансово перспективний проект. В особистому житті повіє ностальгією і бажанням колишньої романтики. Будьте
обережні з фізичними навантаженнями.
Відповідальні робочі завдання будуть удосконалені вами і реалізовані в життя. Сильний
потяг, що зародиться в ці дні, нагадає вам, що таке
бурхливий роман і всепоглинаюча пристрасть.
Життєвий потенціал знаходиться на високому
рівні, проте зменшувати час на сон не варто.

Не забувайте, що безкоштовний сир тільки в
мишоловці, але в цілому матеріальні потрясіння
вам не загрожують. Навпаки, випаде шанс непогано заробити. Слідкуйте за своїми словами, незначна недбалість виразів може зробити вас персоною
нон грата. Щоб не стати в’язнем домашніх справ,
точно плануйте час на побут, роботу і сім’ю.
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Забудькуватість і байдужість за ціною життя
До кисневої подушки забули набрати кисень.
Це коштувало жінці життя
У суботу, біля 18-ї години, Євгенії Онуфріївні
Мельничук стало погано. Попри нестерпний біль у
грудях 73-річна жінка все ж викликала «швидку».
За словами сусідів, вона самотужки сіла до машини і
поїхала до Лікарні швидкої медичної допомоги, щоби
ніколи вже не повернутися до рідної домівки…
Одразу ж до лікарні прибігли
схвильовані рідні – онук Сергій та
племінниця Орися Георгіївна. На їхню
думку, саме халатність медиків і вбила
пані Євгенію. Далі – розповідь Орисі
ІГНАТОВОЇ:
– Коли приїхала, то дізналася,
що тьотя Женя лежить у пульмонологічному відділенні на четвертому
поверсі. Рентген їй вже зробили,
але молодий лікар-інтерн пояснив,
що в суботу ввечері рентгенолога
вже немає і не буде, тож висновок
знімку стане відомим лише в по-

неділок.
Оскільки тітчина кардіограма
нічого погано не показала, крім вікових змін, а тиск був у нормі, лікар
поставив діагноз – двостороннє
запалення легень. І призначив
лікування. Я його дуже просила
звернути увагу на медикаментозне
призначення. Адже у тітки важка
форма діабету і цироз печінки.
Тим часом, попри ін’єкцію баралгіну,біль у грудях тьоті Жені ставав
нестерпним. Вона кричала і благала
про допомогу. Я не витримала і побі-

гла до нейрохірургічного відділення
на шостий поверх. Молода лікарка
запропонувала зробити знімок хребта. І хоча будь-який рух посилював
біль хворої, ми поїхали ліфтом робити
знімок. Але й він нічого не пояснив.
Медсестра принесла крапельницю. Зробила ін’єкцію. І раптом тьоті
Жені стало смертельно погано: вона
почала задихатися і стогнати, втрачати свідомість і хрипіти. У палаті
було дуже спекотно, тому її винесли
у коридор. Медсестра побігла за
черговим лікарем-терапевтом. Та
остання чомусь довго не йшла. Я не
витримала і піднялася до неї. А вона
мені: «Допишу і прийду».
Коли ж вона нарешті прийшла
і побачила, в якому стані тьотя, то
одразу ж почала перетрушувати та
переглядати всі ліки, які ми купили,
та з’ясовувати, що їй за укол зробили.
Але в коридорі було темно. Як мені
пояснили, перегоріла лампочка! Тож

медсестра бігала до палати набирати
ліки у шприц для якогось реанімаційного уколу! Та що шприц – це ще пів
біди. А от як потрапити у вену немолодої жінки в таких умовах?!
Тим часом хвора задихалася і я
почала кричати, щоби дали кисень.
Але прийшла санітарка з порожнім
пакетом і повідомила: позавчора
когось рятували і забули наповнити
кисневий мішок. Лікарка наказала
піти й заправити його. На це санітарка
здивовано кинула: «Як? Іти аж на
дев’ятий поверх?!»
Зрештою, пішла… Але її довго не
було. Тож я не витримала і побігла за
нею. І побачила, що санітарка стоїть з
порожнім пакетом і розмовляє з колежанками…
Я ледь не втратила свідомість
від обурення і жаху. Напевне, все це
відбилося на моєму обличчі. Бо лікар
з 9-го поверху, побачивши мій стан,
зрозумів усю критичність ситуації

та побіг слідом за мною. Протягом
наступних двох годин він реанімував
тьотю Женю – робив штучне дихання,
масаж серця та інші маніпуляції. І говорив, що коли б на 15 хвилин раніше,
вона була би жива…
У понеділок ми хотіли забрати тіло з
моргу, та з’ясувалося, що історія хвороби тьоті Жені… загубилася! Коли після
тривалих нервувань і збирання довідок
нам видали тіло і висновок, то ми дізналися з паперів, що вона померла від
інсульту…
Євгенію Мельничук поховали у
вівторок. З етичних міркувань ми не
вказували прізвищ учасників цієї трагедії. Та, за словами племінниці, вона
не збирається все це так залишити:
«Трохи оговтаюсь і почну збирати документи, подаватиму до суду…»

Любов ПЛАХІНА, «Версії»
Від редакції: Чекаємо на коментарі від медиків.

Запитай владу про те, що тебе хвилює! –
На відповідь їй дається 5 днів
Щомісяця мільйони громадян України, які працюють,
віддають у вигляді податків
кровно зароблені гроші. Це є
нібито платою за цивілізацію
– так нам кажуть. Але ж куди
ідуть ці кошти? Тисячі і тисячі з
нас ставили це питання собі. Ті
ж, що наважувалися спитати,
не отримували відповіді.
Та 9 травня вступив у силу
закон України «Про доступ до
публічної інформації». І все
змінилося. Тепер кожен громадянин має право спитати
владу і отримати вичерпну та
правдиву відповідь на своє за-

питання. Журналіст, приміром,
може дізнатися, які соціальні
програми фінансуються з бюджету міста чи області. Підприємець – коли і на яких засадах
буде проводитись той чи інший
державний тендер. Робітник
поцікавиться, чи планується
ремонт дороги на його вулиці
і скільки на це передбачено
коштів? Лікар захоче дізнатися, скільки виділено на профілактику грипу в цьому році, і
що з цих грошей отримає його
лікарня. А військовий захоче
побачити генеральний план
забудови міста, щоби знати, чи

передбачене в ньому житло для
сімей військовослужбовців?
Викладач розбиратиметься з
послугами ЖРЕПу та тарифами
на житлово-комунальні платежі. А селянин запитає, кому насправді належить земля в його
селі і коли сільрада розгляне
питання про приватизацію його
ділянки!
У влади є 5 днів, щоби відповісти на запит. Час пішов!
Оскільки українці – народ
роботящий, то, сподіватимемося, що і чиновники наші
встигатимуть оперативно відповідати.

Міському голові м. _____________
_______________________ (ПІБ)
_________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача)
____________________________________
(поштова адреса запитувача)
____________________________________
(контактний номер телефону запитувача – ЗА БАЖАННЯМ)

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року,
які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу
надати наступну інформацію (наступні документи):
Повні копії рішень _______________ міської ради про затвердження «Генерального плану міста Кіцмань»,
що відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджується міською
радою, а також копію «Генерального плану міста ______________».
Відповідь прошу надіслати за наступною поштовою адресою, а також адресою електронної пошти (за бажанням): _______________________________________________.
Дата підпис (власноручний, а також посада, ініціали+прізвище у разі подання запиту головою осередку)
Обґрунтування прохання про термінове задоволення запиту: ______________________________________
___________________________________
[включається в текст запиту, якщо є підстави просити про термінове задоволення запиту]
Відповідь прошу надіслати за наступною поштовою адресою, а також адресою електронної пошти (за бажанням): _______________________________________________.
(підпис) /

________________________________
(повне найменування розпорядника)
від_____________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1)__________________________________________________________________
(опис інформації або вид, назва, реквізити запитуваного документа, опис його змісту, якщо
вони відомі)
2)__________________________________________________________________
(опис інформації або вид, назва, реквізити запитуваного документа, опис його змісту, якщо
вони відомі)
Обґрунтування того, що шкода від розповсюдження такої інформації буде меншою за суспільний
інтерес (потребу) в її розповсюдженні (доведення незаконності обмежувати доступ до запитуваної
інформації/документів на підставі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону): ______________________________
___________________________________________ [включається в текст запиту, якщо відомо або
є вагомі підстави вважати, що запитувана інформація/документи мають обмежений доступ]
Обґрунтування прохання про термінове задоволення запиту: __________________________
_______________________________________________
[включається в текст запиту, якщо є підстави просити про термінове задоволення запиту]
Відповідь прошу надіслати за наступною поштовою адресою, а також адресою електронної
пошти (за бажанням): _______________________________________________.
« » _______________________ 201_ р.

(підпис) /

Міському голові м. _____________
_______________________ (ПІБ)
(прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача)
____________________________________
(поштова адреса запитувача)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

« » _______________________ 201_ р.

Зразок форми запиту відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону

____________________________________
(контактний номер телефону запитувача – ЗА БАЖАННЯМ)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених органом місцевого самоврядування для багатоквартирних будинків у місті Чернівців
Відповідь прошу надіслати за наступною поштовою адресою - _________________, а також
адресою електронної пошти - ___________ (ЗА БАЖАННЯМ).
ДАТА підпис (власноручний, а також посада, ініціали+прізвище
у разі подання запиту головою осередку)

Окрема подяка редакції Андрію Круглашову, який надав зразки заяв, підготовлені
Всеукраїнською молодіжною організацією «Демократичний альянс».
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Щоби хребет
був здоровим
1.Візьміть за правило робити прості
вправи: встаньте спиною до вертикальної поверхні, наприклад до стіни.
Обов’язково торкайтеся її одночасно потилицею, трохи опущеними плечима, лопатками, сідницями і п’ятами. Стійте так
близько хвилини, зафіксуйте положення
тіла і, зберігаючи його, відійдіть від
стіни. Це і є правильна постава. Кілька
разів на день поправляйте свою поставу.
Нехай ваші м’язи «запам’ятають» її.
2. Не кладіть ногу на ногу! Це викликає біль у нижній частині хребта, порушує кровообіг і може навіть призвести
до захворювань у ділянках малого тазу
і статевих органів. І не сідайте різко
з розгону на стілець. Цим ви кожного
разу наносите удар по хребцях, від
чого пошкоджуються хрящові поверхні
і диски.
3. Якщо вам доводиться довго стояти
(наприклад, у черзі або в транспорті), не

Свічка може
вбити

Ароматизовані свічки додають
чимало романтики до вечері або під
час приймання ванни з піною, проте
речовини, що виділяються у повітря
під час горіння такої свічки, здатні
завдати великої шкоди здоров’ю.
Барвники і парафін свічки містять токсини, що провокують розвиток раку, астми та екземи.
Деякі дослідники вважають, що
використання цього атрибуту час
від часу не заподіє шкоду. Але від
щоденного використання свічок у
погано провітрюваних приміщеннях
краще відмовитися.
Американські вчені протестували велику кількість ароматичних
свічок і досліджували речовини,
що виділяються під час горіння.
Згідно з їхніми висновками, при горінні парафіну виділяються бензол і
толуол. Саме вони пов’язані з раковими захворюваннями, астмою і
шкірними захворюваннями.
А от свічки з натурального воску
отримали повне схвалення лікарів:
при їх горінні отруйні для людини
речовини не виділялися.

забувайте міняти позу кожні 10 хвилин.
Спиратися треба по черзі на кожну ногу,
аби на них поперемінно припадала маса
тіла. Ходіть на місці. Час від часу корисно
витягнути руки вгору, прогнутися назад
і зробити глибокий вдих. Ви відразу ж
відчуєте, як зменшилося відчуття втоми
і прилинула енергія.
4. Піднімати важке треба двома
руками, спина при цьому повинна бути
пряма, не нахилена в жоден бік.
5. Біль у спині і поганий настрій тісно
пов’язані. Не зациклюйтеся на своїх проблемах, образах та переживаннях. При
поганому психічному стані змінюється
тонус кровоносних судин, що, у свою
чергу, може погіршити кровопостачання
у вже порушених недугою нервових закінченнях. Це призводить до больових
відчуттів не тільки в ділянках спини.
Біль може віддавати, наприклад, в руку
чи ногу.

Народні засоби проти
радіації: чорноплідна
горобина – чемпіон
Іонізуюче випромінювання не має запаху і смаку, його
не можна почути, побачити
або відчути. Однак це найнебезпечніший фактор забруднення навколишнього
середовища, який несе загрозу не тільки здоров’ю, але
й життю людини.
Раніше вважалося, що
малі дози радіації нешкідливі для здоров’я людини.
Насправді, безпечних доз
опромінення не існує. Тому
слід приділяти постійну увагу
профілактиці радіаційного
забруднення організму.
Протирадіаційними властивостями володіють деякі
рослини, які допомагають
виводити з організму радіонукліди і солі важких металів.
▪ Чемпіоном серед рослин, які виводять радіонукліди, є чорноплідна горобина.
Протирадіаційний чай можна
приготувати з 2-3 ч. л. сушених плодів горобини, залитих
2 склянками окропу. Дайте
настоятися напою в термосі
протягом 5-6 год. і приймайте
3 рази на день по 1\2 склянки
перед прийомом їжі.

▪ Добре виводять з організму стронцій і цезій зелений чай, настої м’яти і материнки.
▪ Ефективним протирадіаційним продуктом вважається
і червоний стовбуровий буряк,
з якого можна приготувати засіб для очищення організму.
Вичавіть сік з буряка, моркви
і чорної редьки в рівних кількостях. Змішайте, злийте все
в темну пляшку і поставте в
теплу духовку на 3 години.
Приймайте по 1 ст. л. перед
прийомом їжі 3 рази на день.
▪ Захищає людський організм від ураження обліпиха,
з листя якої готують чай. Для

Підготуйте організм до літа
1.Видаліть зі свого раціону всю
шкідливу їжу (що має багато цукру,
жиру і солі).
2. Пийте 8-10 склянок води на
день, подбайте про якість вашої
води.
3. Дотримуйтесь правила: 65%
всіх калорій – вуглеводи, 25% – білок,
10% – жири.

Час має
значення…

4. Їжте багато клітковини (житній
хліб, пшоно, зелений горошок, сухофрукти, буряк, морква, крупи та ін.)
5. «Сніданок з’їж сам, обід розділи,
а вечерю віддай».
6. Їжте дрібно, але часто.
7. Розділіть прийом білків і вуглеводів.
8. Додайте вправи з аеробіки для

цього підсушене листя обліпихи змішують у рівних частинах
з листям вишні, смородини та
звіробою і використовують
отриманий збір як заварку для
чаю. Листя обліпихи можна
додавати в супи й бульйони.
▪ Здатність виводити з організму радіоактивні елементи
має чорниця. Корисний і настій з листя чорниці, і настій
із сушених ягід та чорничний
морс.
▪ Дію на організм радіації
послаблює журавлина у власному соку, чай з журавлиною,
журавлиний морс з медом,
журавлиний газований напій
на основі мінеральної води.

спалювання калорій і прискорення
обміну жирової тканини (3 рази на
тиждень по 30 хвилин).
9. Зменшуйте прийом калорій поступово і циклічно (іноді приймайте
трохи більше, а іноді трохи менше
запланованого).
10. Займайтеся фізичними вправами з навантаженнями. Це дозволить
ефективно позбутися надлишків жирового прошарку і в’ялості м’язів.

8 годин сну – відчуваємо себе молодими, бадьорими
та впевненими у своїх силах, у нас гарний настрій і свіжий
вигляд.
7 годин – доводиться робити зусилля, щоб сконцентрувати увагу, слабшає короткочасна пам’ять, сповільнюються реакції.
6 годин – реагуємо на все із зайвою дратівливістю,
нам не вдається швидко прийняти рішення, накопичується
зайва вага, знижується імунітет, пропадає витонченість і
спритність у рухах.
5 годин – нас охоплює депресія, реакції загальмовуються вдвічі, збільшується ймовірність серцевого або
шлункового нападу, ми відчуваємо себе так, ніби випили
неабияку дозу алкоголю.
4 години – нервова поведінка, усе валиться з рук,
відчуваємо себе спустошеними і виглядаємо років на
десять старше.

Захистіться від
тополиного пуху
Скоро вулицями міста почне літати тополиний пух.
Для людей, які страждають на алергію, – це велика неприємність.
Самий по собі тополиний пух не є алергенним. Алергія
на пух тополі – досить рідкісне явище. Насправді ж тополиний пух переносить пилок і спори трав-бур’янів, які й
викликають алергічну реакцію.
Якщо ж у вас в період цвітіння тополі спостерігається
сльозливість, припухлість повік, відчуття немов в очах
пісок, непереносимість яскравого світла, з’являється
закладеність та свербіж у носі, чхання, набряклість
шкірних покривів, висипання червоного кольору, що
супроводжуються сверблячкою, ускладнення дихання у
вигляді неможливості вдихнути на повні груди, задишка
без фізичного навантаження – обов’язково відвідайте
лікаря-алерголога і з’ясуйте, на що саме у вас алергія.
Тим, хто страждає на сезонну алергію (поліноз), не
рекомендується перебувати на вулиці у вітряну суху
погоду. Особливо несприятливим вважається період
від 11 до 18 год., коли в повітрі спостерігається найвища
концентрація алергену.
У квартирі алергіка потрібно щодня проводити вологе
прибирання. Удень вікна зачиняйте, а відкривайте їх тільки ввечері і на ніч. Бажано натягнути на віконні прорізи
марлю, яку періодично зволожувати.
Кожного разу, приходячи з вулиці, слід знімати з себе
одяг і прати, взуття краще залишайте в окремій кімнаті.
Ретельно вмивайтеся, промивайте ніс і носоглотку водою,
а ще краще – спреями на основі морської води, які можна
купити в будь-якій аптеці.

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно). ■ Лікування захворювань
суглобів, незагоюваних трофічних виразок, фурункульозу та інших гнійних
захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових уражень. Зняття гострого
болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під
час лікування на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р
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«Чим більше паростків віддаю –
тим більше в мене їх проростає…»
Лариса КУБАСОВА – незвичайна чернівчанка. Своє подвір’я
вона перетворила на справжнісінький дендросад із сотень рідкісних
рослин і квітів: ось на цій грядці в неї росте піон та хоста, на іншій
– гліцинія і капфіс, а ще австралійська папороть, їстівні каштани з
Азербайджану, та багато іншого з різних куточків світу. А ще вона
із чоловіком професійно займається ландшафтним дизайном –
облаштовує занедбані подвір’я справжніми водоспадами, альпійськими
гірками та швейцарськими галявинами…

Що ви собі думаєте!
Саджайте картоплю, моркву
та помідори!
– Ось погляньте – це в мене ясельки, дитячий
садок, старша група, – показує своє «зелене
царство» пані Лариса. – Спочатку я усе саджала
лише для себе. Мені ще люди із-за паркану зауважували (за ним якраз – зупинка маршрутки, авт.): «Що ви собі думаєте, така криза зараз,
треба саджати картоплю, моркву та помідори!». А
тепер кажуть зовсім інше. Ось бачите, сітчастий
паркан потроху заростає листям – то дехто обриває його зі словами: «Що ви ховаєтесь – відкрийте, аби видко було, бо так приємно своє око
спинити не на асфальті, а на такій красі…»
З часом до мене люди почали підходити із
проханням продати якусь квітку чи рослинку.
Дехто каже, що коли купує рослини в магазині
– вони не приймаються, а мої – одразу добре
ростуть. Мабуть, тому що я віддаю їх з радістю
і задоволенням. Люблю «схиблених» на квітах
і рослинах! До мене часто забігають студенти,
які проживають неподалік у гуртожитках. Приходять самі, батьків приводять, везуть саджанці
додому…

обласної лікарні, реабілітаційний центр… І так
виходить, що чим більше я паростків віддаю, тим
більше в мене їх проростає...
Люди, які серйозно захоплюються квітами
– приїжджають, ми обмінюємося рослинами.
З’являються і помічники. Зазвичай мені допомагають чоловік та син, а тут нещодавно
познайомилася з молодим хлопцем, який захоплюється екзотичними рослинами. Приходить
до мене чи не щоранку – саджає, пересаджує,
я привезла йому рідкісні кактуси – він їх зараз
буде висаджувати. Це для нього – задоволення,
адже на п’ятому поверсі таким хобі займатися
немає змоги, тому і приходить до мене.

Ось на цій грядці в мене
росли ананаси… восени ми
їх з’їли
Моє подвір’я насправді – це лише своєрідна
вітрина. Точно навіть і не скажу, скільки видів
рослин вирощую, мабуть, біля трьохсот. Я вже
і підписувати почала їх, щоби людина могла
підійти, подивитися і одразу дізнатися – що за
рослинку вона собі вподобала.

Лариса Миколаївна обмінюється з рослинами енергетикою
корисно їсти усе літо, на осінь маленькі квіточки
з’являються, з них спускаються маленькі кісточки, по кілька ягід червоних. Коли я з батьком
жила в уссурійському краї, ми шукали такі ягоди,
їх коли запариш в чай, то не спиш по 48 годин – і
повен сил та бадьорості. Китайці цим лимонником лікують гепатит С…
Минулого року ось на цій грядці в мене росли
ротонда та ананаси. Люди не вірили, підходили
фотографували, восени ми їх з’їли. Це був певний
експеримент, хочу його повторити і цього року.

Не ботанік я – філолог…
– Мені іноді кажуть: ви мабуть біолог чи
ботанік… Ні, філолог я – російська мова та література, музика та спів. Проте моє захоплення квітами та рослинами тягнеться ще з дитинства. Справа в тому, що батьки мої – геологи,
які об’їздили весь Радянський Союз. І де би
ми не жили, я завжди намагалася відшукати
щось незвичайне, годинами лазила лісами,
скелями, тундрою, щоби принести додому
якусь рідкісну, унікальну рослину.

Що то таке – ландшафтний дизайн?
Якось до мене з чоловіком прийшла
подружня пара: «У вас так гарно, а ми не-

Давно не брала до рук сапки? Тобто,
взагалі ніколи? Зателефонуй пані Ларисі
– 050 17 23 343

Любиш дратувати свого чоловіка вазонами? Зателефонуй пані Ларисі – 050
17 23 343
Вазони в мене набагато дешевші, аніж на
базарі чи магазині. Я не беру за них великі гроші. От нещодавно була в Ялті, в Нікітінському
ботанічному саду – там лавровий листочок
коштує 25 гривень… Я питаю: «Дівчата, у вас
же цей лавровий лист як бур’ян росте! Звідкіля
такі ціни?»
Або, наприклад, торік у місті виставка відбулася, з Хмельницького приїжджали любителі
природи, я в них побачила махрові гібіскуси,
різноманітних кольорів – не втрималася, придбала розсади на 500 гривень. Як же ж мені
прикро було, коли вони зацвіли, і виявилося
що це звичайні однопелюсткові, до того ж одного кольору! Тому, я вважаю, що коли люди
приходять сюди – то одразу бачать, що вони
купують, знають, що їх не обдурять.

Іноді мені приносять квіти, які
гинуть – і я їх реанімую
– Завжди намагаюся зробити так, щоби
людина не йшла від мене з порожніми руками.
Прийде, наприклад, бабуся – в неї немає грошей,
а їй хочеться щось посадити чоловіку на могилку… То я їй пропоную – візьміть цю рослину, чи
цю… Люди радіють, а я – ще більше. Адже добро
робити приємно.
А ще іноді мені навіть приносять квіти, які
гинуть – і я їх реанімую. Мабуть, в мене є якась
своя енергетика. Вчу людей, як треба до них
правильно ставитися, й обов’язково розмовляти
з ними.
Віддаю паростки до дитячого садочка діткам-інвалідам, дитячого відділення Чернівецької

Зелена галявинка у японському стилі
Гібіскус маєш? Ні? А хочеш? Зателефонуй пані Ларисі – 050 17 23 343
Куди б не поїхала – обов’язково привезу із
собою листочок чи паросток якоїсь незвичайної рослини. Мій чоловік жартує: «Ти гілочку
ввіткнеш в землю – і вона цвіте». Знаєте, так
воно і виходить. Я куди не поїду – то там щипну,
то там... Оце все із гілочок і виростає – рослинки приймаються, цвітуть. Я із-за кордону
(Польща, Німеччина, Голландія, Швеція) привожу рідкісні рослини, усі дивуються – як тобі
вдається? Легко і просто – гілочку відламаю, у
валізу покладу, а тут вона приймається.
Ось у мене тут кущова полуниця із Московського інституту, вона не пускає вусиків,
плодоносить цілий рік, її можна посадити в
горщечок, покласти на вікно – і цілий рік ласувати ягодами. Бачите, залишилось її зовсім
небагато – забирають усю, це я вже для себе
залишила.
А ось тут лимонник китайський – його листя

щодавно особняк придбали, завершили
ремонти, проте у дворі – справжнісінький
гадючник… Чи не допомогли б ви нам із
ландшафтним дизайном? Я тоді одразу і не
уявляла до кінця, що то таке – ландшафтний дизайн… Проте зрозуміла одне – на
подвір’ї треба влаштувати красу. Чоловік
хотів альпійські гірки, дружина – швейцарські галявини… Ми ж глянули на їх подвір’я
– і одразу сказали: «Не сперечайтеся – тут
можна зробити і те, й інше». Будівельне
сміття пішло в основу альпійської гірки,
вирівняли землю, насадили рослин… Коротше кажучи, якось зробили, інтуїтивно.
Вже пізніше, перечитуючи відповідну
літературу, я впевнилася – зробили саме
так, як треба. Отак і почали професійно
займатися ландшафтним дизайном, влаштовуємо дендросади, люди розповідають
про нас своїм знайомим, «передають нас»
один одному, є навіть такі, що чекають нас
по два-три роки, адже справа ця не терпить
поспіху.

У Чернівцях я спочатку жила із чоловіком в тісній п’ятиповерхівці на проспекті
Незалежності, до того ж – на останньому
поверсі. Маленький балкончик, кімнатка
– 18 кв. метрів… Мені там самій поткнутися
було нікуди, бо усюди квіти, квіти… Вікна
виходили якраз на проспект, то люди постійно задирали голови догори – надто
вже яскраво виділявся мій балкон на фоні
інших. Проте рослини усе накопичувалися,
дівати їх не було куди, тож я запропонувала
працівникам книжного магазину, який був
поблизу, влаштувати поряд з полицями
ботанічний сад – на широчезних підвіконниках. Звісно, вони були не проти… Що я там
тільки не висаджувала! Лимони, лавровий
лист, бананові пальми… Там справді було
гарно. Чернівчани досі згадують той книжковий магазин…
Не будь дурнем – посади кактус! Зателефонуй пані Ларисі – 050 17 23 343
Проте я, звісно, мріяла про невеличкий
клаптик землі, адже мені постійно не вистачало
горщиків та балконів. Моя мрія здійснилася,
коли вдалося виміняти квартиру з доплатою
на особняк на куті вулиць Чорноморської та
Герцена…
Висаджуючи саджанці – не забуваймо
про землю
– Щоби виростити гарний газон – не достатньо просто висадити саджанці. Підготовка
землі теж вимагає копіткої праці: її потрібно
просіяти через дрібну сітку, зібравши геть
корінці бур’янів. Потім протягом 1,5-2 місяців
поливаємо газон, доглядаємо, видаляємо пророслі бур’яни. І аж тоді починаємо сіяти квіти та
інші рослини…
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УЧернівцяхнароднихмайстріввідзначилипремією
вулицями, займатися чимось поганим.
Тому наше завдання також широко
популяризувати мистецтво у нашому
суспільстві, – зазначив Володимир
Ворончак.
Також премію посмертно присудили колишньому голові благодійного
фонду імені Георгія Гараса у Львові
Богданові Сивуляку за науково-дослідницьку діяльність та популяризацію народного мистецтва Буковини.
Зокрема, присутні могли переглянути
вже знаний альбом Богдана та Зоряни
Сивуляків «Світ української вишивки.
Феномен Георгія Гараса».

У Чернівецькому
художньому музеї,
до Всесвітнього
дня культурного
різноманіття, вже
вчетверте відбулося
вручення обласної премії
імені Георгія Гараса.
Серед нагороджених – народний
майстер з художньої обробки дерева
Володимир Ворончак, який отримав
премію за творчі досягнення у розвитку народного орнаментального
мистецтва Буковини та продовження
його традицій.
– Інколи мене запитують – чи
так це важливо? Ну робить собі там
щось різьбяр, чи жінки вишивають орнаменти… Я ж хочу навести
один історичний факт. Після Великої
Вітчизняної війни постало питання:
чия це територія – Закарпатська
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область? Тоді на неї претендували
угорці і чехи… Політики тривалий час
не могли довести, чия ж це насправді
земля. І тоді за справу взялися майстри народного мистецтва. Видатний дослідник Володимир Гнатюк,
сучасник Івана Франка та Ольги
Кобилянської, зібрав на Закарпатті
велику колекцію творів народного
мистецтва. І коли її представили
чеським та угорським вченим, ті
сказали, що в них подібного немає.

Таким чином знавці мистецтва підтвердили, що це наша територія,
на ній здавна в більшості компактно
проживали українці, які творили такі
чудові, прекрасні речі…
Митець зазначив, що подібні премії дають не задля розваги, за ці кошти
народні майстри мають змогу придбати матеріали для роботи, поповнити
свій інструментальний арсенал.
– Люди, які займаються мистецтвом, не мають часу вечорами ходити

Інші чотири премії за збереження,
відродження та розвиток народного
мистецтва Буковини присудили майстрам, які працюють у різних видах
декоративно-ужиткового мистецтва.
Переможцями стали член Національної спілки журналістів, майстер художньої вишивки Олена Чайка, майстер
писанкарства Василина Сумаряк, майстер художньої обробки дерева Сергій
Кузнєцов, викладач професійної
майстерності Вижницького коледжу
прикладного мистецтва імені Василя
Шкрібляка Любов Столєтова.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Георгій Гарас (1901-1972) – відомий збирач і творець народних орнаментів
Буковини, художник-самоук, заслужений майстер народної творчості. Його
художні композиції та орнаменти слугують для буковинських вишивальниць і
килимарниць зразками для оздоблення одягу, салфеток, скатертин, рушників,
килимів. Характерна риса орнаментів Гараса – переважання геометричних
фігур: квадратів, ромбів, хрестиків, зірок, кутиків, – що є характерним передусім для образної мови гуцульського мистецтва. У смт. Вашківці Вижницького
району діє садиба-музей Г.Гараса. 1994 року на Вижниччині була заснована
лiтературно-мистецьку премiя iменi Георгiя Гараса, якою щороку відзначали
митців та діячів культури району.
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