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Маланковий край

КАТЮЗІ – НЕ ПО ЗАСЛУЗІ?
8 стор.

П’ЯТИРІЧНА ПОБОРОЛА РАК
№3

ЮНІ БУКОВИНОЧКИ

ПОЇДУТЬ НА ЄВРО-2012

(Чому – у наступному номері)

Цього року на Буковині пройде два
фестивалі маланок – у Чернівцях і
Вашківцях. Наступного буде ще й третій
– у Красноїльську?!

6 СТОР.

Фото Ігоря БЕСАРАБИ
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Парадоксальні… українці
Буквально вже за день усі ми сядемо за святкові столи та відзначимо
старий Новий рік! Тільки замисліться
над цим словосполученням – старий
Новий рік. Як це? А тепер зізнайтеся
собі відверто: ну, хіба ми не є суспільством суцільних парадоксів?
Адже рік або старий, або новий! А у
нас – старий новий. Жодної логіки.
Все з ніг на голову перевернули. І
якби ж то тільки у святкуваннях. На
жаль, маємо перевернуту свідомість,
а звідси – перевернуті цінності. А відтак і життя шкереберть.
Ось хто скаже, яка людина в нашій державі користується повагою?
Можна сформулювати по-іншому:
за якими показниками визначаємо
її статус. Ну-ну, не соромтеся, перелічуйте. Отже – посада (крісло),
розмір зарплати і доходу, будинок,
машина, вдяганка, місце, де вона
відпочиває тощо.

У цьому переліку, на жаль, немає
найголовнішого – справжньої людської суті. Адже значно важливіше те,
чи користується людина повагою чи,
навпаки, є останнім лайном, яке всі
ненавидять, але в очі світять. Отож
не йдеться ні про її порядність, ні про
моральність, ні про професійність.
Тоді як поза межами України (до уваги не беріть пострадянські держави)
ситуація кардинально інша.
Звернімося до досвіду Німеччини,
Голандії, Щвеції. За що там поважають
людину? Найперше, за чесну працю
і професіоналізм у своїй справі та за
те, чого вона досягла завдяки цьому.
Скажімо, сумлінний прибиральник,
прекрасний продавець, умілий пекар,
талановитий лікар чи юрист. За повагою вони на одному щаблі.
… Одна з моїх найближчих подруг – жінка інтелігентна, розумна, зі
знанням кількох мов – виїхала до

Дід Мороз
міської ради

подарував
новонародженим
дитячі візки

Дівчинка, яка першою народилася у
новому році в Чернівецькому пологовому
будинку №1 отримала дитячий візочок від
міської влади.
– На 600- річчя Чернівців дітям, які
народилися у той день, подарували медальки. Але кращий подарунок молодій
сім’ї з немовлям – перший автомобіль для
маленької дитини, тобто колясочка, – говорить Віталій МИХАЙЛІШИН, секретар міської ради.
Хлопчик, який першим народився у
Пологовому будинку №2 теж кататиметься у новому візочку від очільників міста.
Подарунки від влади стали приємною
несподіванкою для батьків.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

09584

Данії. Попервах, щоби допомогти
сім’ї, яка тут залишилася, прибирала
в будинках багатих данців. Була подивована тим, як до неї ставилися. Залишали їй ключі від квартири і машини,
щоби від зупинки могла добратися
до будинку. Коли ж були вдома, то
спочатку пригощали кавою, із задоволенням спілкувалися англійською.
А пізніше були вражені тим, що вона
могла посперечатися з ними стосовно
творчості художників, чиї картини
прикрашали помешкання. І безмежно
були вдячні за якісне прибирання. Чи
можна подібне уявити собі тут у нас?
До речі, вже навіть в Італії трохи
по-іншому. Хоча там все одно наші
остарбайтери мають, за їхніми, до
речі, твердженнями, більший захист, ніж у себе вдома. Італійці дещо
доброго перебрали від євросоюзу.
Але не все. Чи не тому вони зараз на
межі кризи?

Катівника Бойчука засудили.
Щоправда – умовно
Суд визнав екс-главу Заставнівської райради Михайла
Бойчука винним у побитті рибалок. І навіть засудив до 5 років
позбавлення волі. Щоправда –
умовно. Такі ж терміни отримали
його подільники-родичі: брат і
зять. Вони також відбуватимуть
5 років умовно. Проте одного з
охоронців ставка засудили до
5 років ув’язнення, іншого – до
6,5 років. Наголосимо – вже не
умовно. Що виглядає «трішечки»
дивно, чи не так?
Таке рішення ухвалив Першотравневий районний суд
м. Чернівці перед Новим роком.
Чи не тому, щоби було менше
галасу з приводу такого рішен-

ня? Проте, його вже не просто
жваво обговорюють буковинці,
вони обурюються: за виконання
«службових обов’язків» охоронцям дали «по повній», а організатора із родичами – пошкодували? Чи не показовий приклад
сучасного судочинства, коли для
звичайних людей і чиновників –
різні закони!?
Прокуратура Чернівецької
області вирок Першотравневого
районного суду Чернівців вважає
надто м’яким. «Цей вирок не відповідає скоєному, – сказав прокурор області. – Тому прокуратура
оскаржила вирок в апеляційному
порядку». На думку Петра Коваля,
реальна міра покарання для Ми-

А де ми? У шопі! Бо довкола ростуть
лише супермаркети. Два на підході. І це
теж, як на мене, черговий український
парадокс. Грошей заробляти ніде, зате
є море місць, де їх витрачати. Мене особисто подібне не влаштовує. Візьму на
себе сміливість заявити, як і більшість
українців. І ми всі разом можемо таку
ситуацію змінити. Для цього багато
не треба – варто лише називати речі
своїми іменами. Порядних людей – порядними, а негідників, хабарників і
злодіїв – негідниками, хабарниками і
злодіями. Біле визнавати білим, а чорне – чорним. Тоді в нашому житті й буде
більше порядку та справедливості. А ми
ж за ними так скучили!

3 до 5 років.
Нагадаємо, трагедія сталась
25 грудня 2011 року. Від укусів
ротвейлера-вбивці дівчинка померла.

Прискорити відкриття міжнародних
пунктів пропуску між Україною та Румунією
– таке доручення від Президента України
отримав прем’єр-міністр. Крім того, він має
забезпечити ремонтно-реставраційні роботи
пам’ятки архітектури національного значення – митрополичої резиденції в Чернівцях,
а ще – державну підтримку будівництву
навчально-лабораторного корпусу ЧНУ ім.
Юрія Федьковича.
Після торішнього листопадового візиту
Віктора Януковича на Буковину, глава уряду
має також за дорученням президента вирішити питання здійснення комплексу відновлювальних робіт на об’єктах, пошкоджених
унаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27
липня 2008 та 22-29 червня 2010 року. Наразі вже два уряди займалися ліквідацією
наслідків повені. А віз, як мовиться, – і ні туди,
і ні сюди… Залишається сподіватися й вірити.
Тим паче, що серед обіцяного – здійснення
протипаводкових заходів, про які влада говорить уже не перше десятиліття. Можливо,
цей рік стане поворотним…
Передбачена також оптимізація залізничного сполучення за маршрутом ЧернівціКиїв, відновлення транспортного сполучення
з Путильським районом і завершення будівництва мосту через річку Прут в районі села
Маршинці.
Нинішнього року в області за державної
фінансової підтримки розпочнеться експеримент зі створення інформаційно-аналітичної
системи регіонального управління. Тож,
мабуть, заживемо по-сучасному.
А ще у краї діятиме всеукраїнський Центр
для дітей та осіб з особливими потребами
«Віра, надія, любов», який фінансово підтримуватиметься державою. На його створення
Президента надихнув притулок для дітей і
літніх людей у Молниці Герцаївського району
при Банченському монастирі. Зрештою, воно
й не дивно, бо байдужим після його відвідин
ніхто не залишається.
Про все це йшлося на апаратній нараді,
яку провів позавчора голова облдержадміністрації Михайло Папієв. Він наголосив, що
доручення Президента України дозволять
вирішити складні проблеми Буковини.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Вл. інф

Людмила ЧЕРЕДАРИК

Нагадаємо, що 16 квітня
2011 року Бойчук зі своїм братом, зятем і двома охоронцями ставка у Заставні жорстоко
катував чотирьох рибалок, які
вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна
нива». Людей прикували кайданами до електроопори, били
битами, ламали ребра, вибивали
зуби, стріляли з різних видів
зброї. Катів закрили у СІЗО. Бойчуку вдалося одержати довідку
про різні хвороби й уникнути
ув’язнення. За цей час рибалкам
було відшкодовано збитки за побої і вже вони просили суд суворо
не карати катів...
хайла Бойчука, його брата і зятя –
4 років позбавлення волі кожному.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Ротвейлер загриз дівчинку, його
власнику загрожує тюрма
28-го грудня за фактом вбивства з необережності 9-річної
дівчинки у селі Суховерхів Кіцманського району порушено
кримінальну справу. Про це на
прес-конференції повідомив на-

чальник УМВС в Чернівецькій
області Микола ХАРАБАРА.
Відповідно до ст. 119 КК, у разі
доведення вини власника пса у
судовому порядку, йому загрожує
тюремне ув’язнення на строк від

або Що чекає на
Буковину в
2012-му

голос вулиці

Чи чули ви щось про буковинських меценатів?

Тетяна, домогосподарка:
Чула, що в нас багато благодійників. Мені
відомий фонд «Подаруй дитині життя», який
збирає гроші на допомогу дітям в онколікарню.
А взагалі, думаю, що наші депутати активно
займаються благодійністю, коли підходить час
до виборів.

Ксенія, студентка:
Мабуть, багато хто чув про «Обнову». Моя
одногрупниця – дійсний член цієї організації, от
вони на Миколая ходили до дітей в дитбудинки
із подарунками, сценками, розважальною програмою…

В’ячеслав, супервайзер:
Не чув про жодного мецената. Правду кажучи, не вірю депутатам і їхній благодійності.
Думаю, що все робиться задля власної користі
та власної корисливості.

Артем, фотограф:
Про буковинських меценатів не знаю. Але є
багато звичайних благодійників, людей, які допомагають і фінансово, і фізично . Не потребуючи
при цьому якоїсь реклами. Вони просто це роблять
від душі. На благо тим, хто цього дійсно потребує.

Опитування провели Любов КАФАНОВА та Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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«Шерлок Холмс: Гра тіней»

АФІША
КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
«Дівчина з тату дракона»: 18.30, 21.05; «Місія «Різдвяний порятунок»: 10.10, 14.20; «Шерлок Холмс: Гра тіней»: 12.05, 16.15;
«Чорні метелики»: 19.00; «Голодний кролик атакує»: 13.00,
15.00, 17.00, 21.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Іван Царевич і сірий вовк» 3D: 11.00, 17.20; «Старий
новий рік»: 12.40, 15.00, 19.00, 21.20.
Малий зал. «Шерлок Холмс: Гра тіней»: 19.00, 21.20; «Елвін та
бурундуки» (3D): 12.20, 17.10.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
12 січня, 13.00: «Кішчин дім».
14 січня, 18.30: «Різдвяна ніч».
15 січня, 12.00: «Кішчин дім»: 18.30: «Різдвяна ніч».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
12 – 15 січня, 12.00, 14.00: Дитячі театралізовані свята та благодійні акції «Милосердя»: «Сюрпризи новорічної скриньки».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
11 – 13 січня, 15.00: Музичний калейдоскоп (Новорічна феєрія
дитячої вокальної студії «Казковий світ»).
14 січня, 18.30: «Ой Чіничку-Васильчику» (Святковий концерт
художніх колективів та солістів Чернівецької обласної філармонії).
ТЕАТР «ГОЛОС»
15 січня, 18.30: «Андрієва ніч».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
До 90-річчя від дня народження В. Симоненка. Живопис (з колекції ЧХМ).
«Імперія бісеру». Виставка творів членів студії бісероплетіння.
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів,
присвячена 140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
Виставка листівок «…Три празники в гості» (з колекції ЧХМ).
Виставка робіт членів Спілки фотохудожників України (м. Чернівці). Виставка триватиме до 23 січня.

Коли крон-принц
Австрії був знайдений
мертвим, всі докази
вказували на самогубство. Але Шерлок
Холмс вважає, що
спадкоємець престолу
був убитий, і це вбивство – лише маленький шматочок мозаїки,
створеної професором
Моріарті. Розслідування обертається ще більшою небезпекою і веде Холмса,
Ватсона та їх випадкову союзницю циганку Сім по всій Європі.

«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.15

Філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ» ТОВ «КЕЙ СТОУН» проводить прилюдні торги по реалізації
арештованого нерухомого майна, а саме: Лот №1: квартира №49 в будинку №57А по вул. Залозецького Володимира в м. Чернівці. Квартира двокімнатна, заг. площею 42,50 кв.м, житловою–27,40 кв.м., кухня площею 6,00 кв.м. Матеріал зовнішніх стін–цегла, перекриття–з/б плити,
стан квартири-«добрий». Наявне газопостачання, електроосвітлення, опалення центральне,
водопостачання, каналізація. Стартова (початкова) ціна–277977,00 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок-13898,00грн. без ПДВ. Боржник: Чорна Уляна Степанівна /м. Чернівці, вул. Залозецького
Володимира, буд. 57А кв.49, ід. №2996514123. Стягувач: ПАТ «Сведбанк», /м. Чернівці, вул.
Головна, 38, код ЄДРПОУ 19356840/. Лот №2: квартира №276 в будинку №22 по бульвару Героїв
Сталінграду в м. Чернівці. Квартира однокімнатна, заг. площею 33,80 кв.м, житловою–18,20 кв.м.,
кухня площею 6,50 кв.м. Матеріал зовнішніх стін–цегла, перекриття–з/б плити, стан квартири«добрий». Наявне газопостачання, електроосвітлення, опалення центральне, водопостачання,
каналізація, телефон. Стартова (початкова) ціна–231009,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок11550,00грн. без ПДВ. Боржник: Нечипоренко Микола Володимирович /м. Чернівці, бульвар
Героїв Сталінграду, буд. №22, кв.№276, ідентифікаційний номер 2886818592/. Стягувач: ПАТ
«УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, /м. Чернівці, вул. Головна, 119/. Гарантійні внески вносяться на р/р 26000056201083 ЗАТ “ПриватБанк” Столична філія в м. Києві, МФО 380269, код
ЄДРПОУ 35310568, одержувач-ТОВ «КЕЙ СТОУН». Ознайомитися з майном можна кожен робочий
день з 09:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, філія «КЕЙ СТОУН
ЧЕРНІВЦІ». Прилюдні торги відбудуться „31” січня 2012 року о 10:00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул. Хотинська, 4М, у приміщенні філії «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ». Реєстрація припиняється за годину
до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом
десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі рахунок органу ДВС: по лоту
№1 - на р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463,
одержувач - Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ; по лоту №2 - на р/р 37313002002208
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач-Шевченківський
ВДВС Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. (0372)-54-38-81.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки:
ЛОТ № 1 –житловий трьохповерховий будинок, загальною площею 337,4 м. кв. та земельна ділянка площею 0,0601 га , що знаходиться: м. Чернівці, Пров. Курильський, 14.Житловий трьохповерховий
будинок загальною площею 337,4 м. кв., житлова площа 118,6 кв.м, І поверх загальна площа 99,6 кв.м, складається з підсобних приміщень загальною площею 50,0кв.м (тамбур – 3,80кв.м, кухня
– 23,9кв.м, сходові клітини – 17,4кв.м, коридор – 2,10кв.м, вбиральня – 2,80кв.м), та дві кімнати (1-а кімната – 19,50кв.м, 2-а кімната – 30,1кв.м), ІІ поверх загальна площа 99,8 кв.м., складається
з підсобних приміщень загальною площею 30,8кв.м (сходова клітина – 19,3 кв.м, санвузол – 11,5кв.м), та чотири кімнати (1-а кімната – 18,8кв.м, 2-а кімната – 15,8кв.м, 3-а кімната - 21,8кв.м, 4-а
кімната - 12,6кв.м), ІІІ цокольний поверх загальною площею 115,4кв.м, що складається з підсобних приміщень загальною площею 115,4кв.м (сходова клітина – 9,7кв.м, коридор – 4,10кв.м, підсобка
– 19,0кв.м, гараж – 32,5кв.м., підсобка – 12,10кв.м, підсобка – 5,30кв.м, душова – 4,20кв.м, вбиральня – 1,3кв.м, котельня – 11,4кв.м,підсобка – 6,5кв.м, підсобка – 9,3кв.м), підвал – 22,6кв.м. Двері
зовнішні – металеві, вікна – металопластикові, підлога – дерев’яна, кахельна плитка, стеля – гіпсокартон, підшивна, стіни – з червоної цегли утепленні та ощекатурені. Комунікації – газопостачання,
електропостачання, водопровід/каналізація, опалення/гаряче водопостачання.
Житловий будинок знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Пров. Курильський,14, що належить Королюк В.М. (м. Чернівці, вул. Пров. Курильський,14 інд. № відсутній за релігійними переконаннями (був № 2538907809)) на підставі договору купівлі-продажу від 03.09.2007р.Земельна ділянка площею 0,0601 га, за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель, споруд, (кадастровий номер 7310136300:17:002:0019), яка знаходиться: м. Чернівці, Пров. Курильський, 14, що належить Королюк В.М. (м. Чернівці, вул. Пров.
Курильський,14 інд № відсутній за релігійними переконаннями (був № 2538907809)) на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ№334645 від 25 грудня 2007 року.
Стартова (початкова) ціна – 1084905,05 грн. без ПДВ (договір № 1-25085 від 05.12.2011р). Гарантійний внесок – 54245,25 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Кредитпромбанк» (01014, м. Київ, вул. Дружби народів,38)ЛОТ №2 нежитлові приміщення вбудованого магазину в житловий будинок, а саме: VII – підвал пл. 12,10 кв.м.,
VIIІ – підвал пл. 3,10 кв. м., ІХ – підвал пл. 10,10 кв.м., Х – підвал пл. 12,40 кв.м, ХІ – підвал пл. 14,30 кв.м, на першому поверсі приміщення магазину 15-1 – торговий зал пл. 143,50 кв.м., 15-2 – сходи
пл. 3,00 кв.м., 15-3 – коридор пл. 16,80 кв.м., 15-4 – службове приміщення пл. 5,20 кв.м., 15-5 - вбиральня пл. 1,20 кв.м., 15-6 – коридор пл.. 1,00 кв.м., 15-7 – комора пл. 2,50 кв.м., 15-8 – підсобне
приміщення пл. 12,80 кв.м., загальною площею 238,0 кв.м., які згідно з виконаним розрахунком складають 54/100 (п’ятдесят чотири сотих) ідеальних часток нежитлового приміщення та ХVІІ – склад
пл. 100,30 кв.м., 15-9 – коридор пл. 5,70 кв.м., 15-10 – кабінет пл. 6,10 кв.м., 15-11 – склад пл. 90,40 кв.м., 15-12 – кабінет пл. 5,90 кв.м., загальною площею 208,40 кв.м., які складають 46/100 (сорок
шість сотих) ідеальних часток нежитлового приміщення. Фундамент – бетонні стрічкові, стіни перегородки – цегляні поштукатурені, перекриття, покриття – панельне, дах – односкатний дах (шифер),
підлоги – бетонні, прорізи – дерев›янні, внутрішнє опорядження – штукатурка, керамічна плитка, побілка, бетонне замощення. Майно є власністю Руденко Володимира Тимофійовича ( м. Чернівці, вул.
Переяслівська, 4/10, інд. № 1654405135) на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 16 лютого 2008 року, за реєстровим № 781 зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 16.02.2008 р. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Садова, 3А.Стартова (початкова) ціна – 9344263,54 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25084 від 05.12.11)Гарантійний внесок – 467213,17
грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Коптєвою Людмилою Миколаївною (м. Чернівці, вул. Гёте, 8/3).По лотам обмеження на використання загальні
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ
КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені
на 30 січня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін подачі заяв 30 січня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ
028945548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

теле Версі ї
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.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Огляд преси.
06.35 Експерт на зв`язку.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Концертна програма «Золотий трюк».
12.20,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.30 Театральнi сезони.
13.20 Шеф-кухар країни.
14.10 Право на захист.
14.30 Армiя.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Незваний друг».
17.15 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Погода.
19.10 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
19.20 Святковий концерт до
60-рiччя українського телебачення.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.50 Святковий концерт до
60-рiччя українського телебачення.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Ха-ха-ха». (2).
04.45 Д/ф «Павло Вiрський. Такий, як є».
05.25 Д/ф «Київський замок
нiмецького барона» iз циклу «Загублене мiсто». Фiльм 1.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

3

16.01 - 22.01.2012

«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55 «Зiрки в оперi».
11.15 Комедiя «Мабуть, боги
з`їхали з глузду».
13.10 Комедiя «Мабуть, боги
з`їхали з глузду 2».
14.55 Мелодрама «Психопатка».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 Комедiя «Дiамантова рука».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 Бойовик «Гарячi новини».
(2).
23.30 Драма «Олiгарх». (2).
01.15 «Мама в законi».
02.10 Мелодрама «Картахена».
(2).
03.55 «Хованки».
04.40 «Дикi i смiшнi».
05.10,05.55 Т/с «Клон 2».
IНТЕР
05.40 М/ф «Спiрiт: Душа прерiй».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Х/ф «Снiжний янгол».
11.20,12.15 Д/с «Детективи».
12.55,04.25 «Знак якостi».
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Пандора».
22.35 Т/с «Псевдонiм Албанець
3».
23.50 «Позаочi».
00.50 Х/ф «Охоронець».
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/ф «Леонiд Бронєвой. Пiд
ковпаком у Мюллера».
04.50 Х/ф «Край вiчностi».
ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.15,02.00 Погода.
05.05,08.45,12.45,02.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.00
Спорт.
06.25 Т/с «Таксi».
07.40 Провокатор.
09.30,19.25,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Аллан Куотермейн:
Копальнi царя Соломона».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.15 Х/ф «Аллан Куотермейн: У
пошуках Золотого Мiста».
15.35 Х/ф «Брюс Всемогутнiй».
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18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Морський патруль».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.25 Свобода слова.
02.05 Т/с «Загiн 4».
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,00.15,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,03.15 «Бiзнесчас».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00,
04.00 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.20 «Погода у свiтi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Енергонагляд».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.20,03.30 «Хронiка дня».
23.30 «Автопiлот-тест».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
00.35 «Бизнес-час».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Твій спорт
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20,09.50, 15.20, 17.05,19.50,
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,
0 9 . 0 0 ,

13.10,15.55,19.40,21.50,00.25,
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.55, 18.45 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30 «Містер «М» та круті чуваки»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.15 «Хендмейд»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Той, що йде у темряву» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
10.00 Х/ф «Лiсове озеро».
12.00,04.30 «Хай говорять».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10,02.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
22.20 Х/ф «Швидкий i мертвий».
(2).
00.20 Х/ф «Поцiлунок Дракона».
(2).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок
3». (2).
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07. 00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.00, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 3 5 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.55 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)

понеділок
понеділок
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов)
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.30 «Телелітопис краю»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.35 Конвеєр кохання.
12.25 Косметичний ремонт.
12.55 Секс-битва.
13.20,18.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15,19.15 Одна за всiх.
14.40 Дом 2.
16.30,19.45 Дайош молодьож!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер». (2).
21.35 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.10 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.25 Дурнєв+1.
00.00 Х/ф «Мамо, не сумуй». (2).
01.35 До свiтанку.
НТН
06.05 «Легенди бандитського
Києва».
06.30 Х/ф «Ходiння по муках».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Правда життя». Тату: на
вiстрi голки.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Розвiдники».
18.30,03.20 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.00,02.05,04.55
«Свiдок».
19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
20.20 Т/с «CSI: Маямi».
22.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
23.00 Т/с «Закон i порядок».
00.20 Х/ф «Смертельна вода».
(2).
02.30 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.45,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,01.45,02.40 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.10 Х/ф «Снiг на голову».
12.10 Х/ф «Звiдки беруться дiти?»
14.00 «Зоряне життя. Найкоротшi
шлюби».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. Батьковi
дочки. Без дитинства».
20.10,22.25 «Х-фактор».
20.55 «Куб».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.30 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Днi Турбiних».
04.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Т/с «Курсанти».
06.05,06.55 Kids` Time.
06.10 М/с «Назад у майбутнє».
06.35 М/с «Джуманджi».
07.00 Барбоскiни.
07.30,09.00,19.00,01.00 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.20 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте - я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
00.00 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Грань». (2).
02.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.00 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.20 Д/ф «Мега мисливцi».
09.20,11.00 «Три сестри».
09.55 «Красиво жити. Подарунок».
12.20 Х/ф «Бажання».
14.40 Х/ф «Новi пригоди Пiноккiо».
16.30 Х/ф «П`ятеро дiтей i чаклунство».
18.05 Х/ф «В країнi жiнок».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Замiж за зiрку».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

вівторок
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.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Огляд преси.
06.35 Експерт на зв`язку.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Наша пiсня.
10.10 «Легко бути жiнкою».
11.00 Темний силует.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Х/ф «Чорний трикутник».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Чорний трикутник».
17.00 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 «Надзвичайна зiркова
з у с т р i ч » . В . Гр и ш к о т а Т.
Гвердцетелi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.30 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Саган».
04.45 Д/ф «Храм на руїнах».
05.25 Д/ф «Київський замок
нiмецького барона» iз циклу «Загублене мiсто». Фiльм 2.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,02
.30 «ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50,04.20 «Чесно».
12.45,13.40,05.10,05.55 Т/с «Клон
2».
14.30 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку 4».
22.25 «Потойбiчна Україна.
Х-фауна».
23.45 Комедiя «Жмурки». (2).
01.35 «Мама в законi».
02.45 Драма «Олiгарх». (2).
IНТЕР
06.10,14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Пандора».
11.20,12.15 Д/с «Детективи».
12.55,05.35 «Знак якостi».
13.20,22.35 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
23.50 Х/ф «Нiч самотнього пугача».
01.45 Д/ф «Залiзний Гармаш i
його маленькi слабкостi».
02.40 Подробицi.
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Х/ф «Тайм-код».
04.40 Д/ф «Навiщо пережила
тебе, любов моя...»
ICTV
05.10,06.20,02.00,03.15 Погода.
05.15,08.45,02.50 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.30,22.35 Т/с «Таксi».
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Розбори в Маленько-

му Токiо». (2).
02.05 Т/с «Загiн 4».
03.20 Х/ф «Ретроград». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.20,05.40 «Життя цiкаве».
17.25 «Своїми очима».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50,16.55,

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.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Огляд преси.
06.35 Експерт на зв`язку.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,11.00,12.20,19.25,22.40
Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/ф «Жили три холостяки».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Час вiдпочинку вiд
суботи до понедiлка».
17.15 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Про головне.
19.30 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
19.45 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.30 «Зимовий жарт». М. Задорнов.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.50 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Мiсто закоханих 2».
04.35 Д/ф «Федiр Стригун. Абриси
долi».
05.25 Д/ф «Легенди будинку,
що плаче» iз циклу «Загублене
мiсто». Фiльм 1.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10

Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,02
.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50 «Потойбiчна Україна.
Х-фауна».
12.45,13.35,05.15,05.55 Т/с «Клон
2».
14.25 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Пекельна кухня 2».
22.40 «Iлюзiя безпеки. Лiвий
автосервiс».
23.55 Комедiя «Антибумер». (2).
01.35 «Мама в законi».
02.45 Комедiя «Жмурки». (2).
04.30 «Свiт навиворiт: Камбоджа».

IНТЕР

06.10,14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.30 Т/с «Пандора».
11.20,12.15 Д/с «Детективи».
12.55 «Знак якостi».
13.20,22.35 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
23.50,04.40 Х/ф «Санта на продаж».
01.20 Д/ф «I. Аллегрова. Йду, щоб
залишитися».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.40 Х/ф «Поллок».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,02.20,03.35 Погода.
05.15,03.10 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.35,22.35 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».

19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
0 7 . 5 0 , 0 8 . 5 0
,13.10,15.55,19.20,21.50,00.25
«Погода»
08.00,16.00 Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00 ,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Так вона знайшла
мене» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
11.00,02.20 Т/с «Опiкун».
12.00,04.30 «Хай говорять».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10,03.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
22.20 Т/с «Подружжя».
23.20 Т/с «Камелот».
00.20 Х/ф «Швидкий i мертвий».
(2).
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.00 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10, 13.20 «На музичній хвилі»
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.50, 16.20 М/фільм
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25,05.40 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Лiсовий патруль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.20 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»

20. 45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.30 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов)
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.35 Конвеєр кохання.
12.25 Косметичний ремонт.
12.55 Секс-битва.
13.20,18.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15,19.15 Одна за всiх.
14.40 Дом 2.
16.30,19.45 Дайош молодьож!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер». (2).
21.35 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.10 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.00 Т/с «Секс i мiсто»(2).
23.25 Х/ф «Майже вагiтна». (2).
01.00 До свiтанку.
НТН
05.40 «Легенди бандитського
Києва».
06.30 Х/ф «Ходiння по муках», 2 с.
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,00.00,02.25,05.10
«Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 2».
15.35 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
18.30 «Речовий доказ». Заручник
у полонi.
21.30 Свiдок.
00.20 Х/ф «Мисливцi за скарбами». (2).
02.50 «Речовий доказ».
03.15 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,00.55 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.40 «Куб».
11.45 Х/ф «Привiт, кiндер!»
13.55 «Зоряне життя. Батьковi
дочки. Без дитинства».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. Народженi
в чужому тiлi».
20.10,22.25 «Х-фактор».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.30 «Вiкна-спорт».
02.40 Х/ф «Днi Турбiних».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Курсанти».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 Барбоскiни.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.30,01.20 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.15 Здрастуйте - я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
00.00 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.25 Т/с «Грань». (2).
02.10 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.55 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.25,18.35 «Три сестри».
09.55 «Iсторiї великого мiста.
Замiж за зiрку».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Далекi родичi».
18.05 «Жiноча лiга».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
8

18 січня
14.05 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Даїшники».
23.00 Факти. Пiдсумок дня.
23.15 Х/ф «Спартан». (2).
02.25 Т/с «Загiн 4».
03.40 Х/ф «Розбори в Маленькому Токiо». (2).

84

теле Версі ї

17 січня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40,14.50 16.5519.30
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, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Вона - чоловік» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
10.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
11.00,02.10 Т/с «Опiкун».
12.00,04.30 «Хай говорять».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10,03.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.20 Т/с «Камелот».
00.20 Х/ф «Полюбити i померти». (2).
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00, 01.30 «Погода»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Фільми та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»

18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Енциклопедія дизайну»
20.00 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\фільм
02.30 «Експромт»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.35 Конвеєр кохання.
12.25 Косметичний ремонт.
12.55 Секс-битва.
13.20,18.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15,19.15 Одна за всiх.
14.40 Дом 2.
16.30,19.45 Дайош молодьож!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер». (2).
21.35 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.10 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.25 Х/ф «Кохання та iншi катастрофи». (2).
01.00 До свiтанку.

НТН

05.45 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Ходiння по муках».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,21.30,00.00,02.00,05.
00 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.40 Т/с «Марш Турецького 2».
15.35 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
18.30 «Правда життя». Контроль
над тiлом.
00.20 Х/ф «Гриби». (3).
02.30 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Агенти впливу».
04.05 «Правда життя».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.30 «Нез`ясовно, але факт».
06.15 Т/с «Адвокат».
Профiлактика.
11.00 «ВусоЛапоХвiст».

12.05 Х/ф «Птах щастя».
14.00 «Зоряне життя. Народженi
в чужому тiлi».
15.00 «Нез`ясовно, але факт».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про
зiрок».
1 9 . 1 0 « З о р я н е ж и т т я . То п
скандалiв 2011 року».
20.10,22.25 «Х-фактор».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
00.55 Т/с «Адвокат».
02.30 «Вiкна-спорт».
02.40 Х/ф «Днi Турбiних».
03.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Курсанти».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 Барбоскiни.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.20 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте - я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.50 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
21.50 Ревiзор.
00.00 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Грань». (2).
02.10 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.00 Т/с «Журнал мод».

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00,17.10 «Далекi родичi».
08.55,18.05 «Жiноча лiга».
09.25,18.35 «Три сестри».
09.55 «Ще не вечiр».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Дружба».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584
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Версі ї

Вижницька
коляда – у
книзі рекордів
України

як «Найбільша коляда
в найменшому місті»

погляд
За 5 років злочинність
на Буковині «впала» на 9 % …Знову

Вл. інф.

тікають до
Праги

Про найбільш резонансні злочини,
ступінь їх розкриття, криміногенний стан
на Буковині розповів на підсумковій пресконференції начальник УМВС України в
Чернівецькій області, генерал-майор
міліції Микола ХАРАБАРА.

Квартирних крадіжок
суттєво поменшало

Колядку «Нова радість стала» виконали 615 осіб. Це були учні загальноосвітніх закладів міста Вижниця, народні
фольклорно-аматорські колективи району
та делегація з міста Бровари Київської
області.
На святі кожен охочий міг почути та
заспівати колядки, щедрівки, віншування.
Вижницьку різдвяну коляду зареєстровано в книзі рекордів України як наймасовішу районну коляду – «Найбільшу коляду
в найменшому місті.

5

За словами головного міліціянта, на
Буковині криміногенну ситуацію вдалося
стабілізувати, а кількість злочинів суттєво
зменшити. Зокрема, у порівнянні з 2010
роком, кількість пограбувань зменшилась
на 4%, шахрайств – на 34%, а квартирних
крадіжок – на 40%. Показово, що всі 32 важкі
злочини були розкриті. Загальний рівень
розкриття злочинів торік склав 85,2%, 2010го – 74%. Протягом 2011-го правоохоронці
затримали 11 організованих злочинних
груп – всі справи скеровані до суду. Ще одну
групу «накрили» в перші дні Нового року.

2012-й почався зі
смертельних ДТП

Під час новорічних свят на Буковині сталося 4 ДТП. Зокрема, у Сторожинецькому районі водій з’їхав з дороги, машина вдарилась

У ресторані влаштували
стрілянину

у дерево і пасажир загинув. Подібна трагедія
трапилася на Путильщині, де при зіткненні
з деревом загинув водій. На Кіцманщині автомобіль наїхав на пішохода, який дорогою
до лікарні помер. У Новоселицькому районі
водій мікроавтобуса необачно наїхав на
людину, яку у важкому стані доставили до
лікарні.

Кому свято – кому
лікарняне ліжко

Генерал повідомив також, що у новорічні
свята двоє мешканців Сторожинецького району травмувалися святковим феєрверком,
а в одного чоловіка петарда розірвалась
у руці.
Міліціянти ж упродовж новорічних свят
вилучили понад 1 млн. піротехнічних засобів
та 1144 ялинки на суму близько 90 тис. грн.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

До уваги фізичних осіб підприємців

Зловмисників затримали аж на
Тернопільщині

У ресторані «Клеопатра»,
що на вул. Ентузіастів, сталася
сутичка між охороною та відвідувачами, які поводилися
нахабно. Дійшло до бійки.
Молодики викликали «підмогу». Вони побили охоронця
й вистрелили йому в голову
впритул з травматичної зброї.
Про це на прес-конференції
повідомив начальник УМВС в Чернівецькій області Микола ХАРАБАРА. Зловмисників зловили «беркутівці» аж у Тернопільській області.
Всі, хто брав участь у стрілянині, затримані. Цю справу перекваліфіковано
на замах на вбивство.

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у
провадженні ними підприємницької діяльності, зобов’язані:
до 20 січня 2012 року повністю сплатити єдиний внесок за
всі періоди 2011 року.
За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску
органи Пенсійного фонду України зобов’язані застосовувати передбачені Законом фінансові санкції до фізичних осіб
– підприємців у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум.
Просимо не відкладати сплату єдиного внеску на
останні дні.
Головне управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області, 51-59-59, www.pfu.cv.ua

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна, яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ
31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – Операторська АЗСплощею 48,5
кв. м; вбиральня; естакадна; навіс; острівок безпеки, у кількості 4 шт., резервуар РГС-025 (4 од.), резервуар № 6, резервуар № 7, резервуар № 8,
резервуар РГС-5,5 № 5, ТРК MZ 6104 H-U MSS LSD HzPp SSB 16 - 3 од., за адресою: Чернівецька обл.., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Українська
(вул. Леніна), 118.Операторська (літ. А) площею 48,5 кв. м, Фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера;
Підлога – бетонна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання, каналізація. Вбиральня (літ. «Е»)
на 2 очка об’ємом 15 куб.м.;
Естакада (літ. «Ж») металева розміром 4х8 м.; Навіс (літ. «Д») 204,8 кв.м.., дах полімерний, що розміщенно на металевому каркасі.; Острівок
безпеки (4 од.), вимощена тротуарною плиткою територія під ПРК прощею 8 кв.м.; Резервуар РГС-25 (4 од.) підземний двошаровий. Резервуари
надземні одношарові РГС-5 № 5,5 ,6 ;Резервуари підземні двошарові РГС-25 № 7,8; Паливороздаточні колонки 6104 H-U MSS LCD HzPp SSB 16 (2 од.)
Колонка аналог 367М5 ТРК К-3155 (3 од.). Земельна ділянка площею 4560 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. Майно належить боржнику на
підставі Договору купівлі-продажу. Стартова ціна лоту 705 886,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00082 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі
35 294,00 грн. без ПДВ.
Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески на кожний
лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204,
одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”.Торги відбудуться 02.02. 2012 р. о 10.00 г за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул.
Українська, 95, в приміщенні ВДВС Вижницького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 02.01. 2011 р. до 09.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55
02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м.
Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-б.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А,
ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 1
- трьохкімнатна житлова квартира загальною площею 79,80кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Київська, буд. 19 кв. №3 та є власністю Журавльова Ігора Борисовича
(вул. Київська, 19/3, м. Чернівці, ІПН 20538222698). Квартира загальна площа 79,80кв.м,
житлова – 58,30кв.м. знаходиться на другому поверсі двохповерхового житлового будинку та складається з: коридор – 4,7кв.м, кухня – 10,60кв.м, 1-а кімната – 22,00кв.м, 2-а
кімната – 22,90кв.м., 3-тя кімната – 13,40кв.м, вбиральня – 1,10кв.м, ванна – 3,6кв.м,
комора – 1,5кв.м. Фундаменти – стрічкові, буто-бетонні, стіни і перегородки – цегляні,
перекриття – дерев’яні балки перекриття, прорізи – вікна та двері дерев’яні фільончасті,
підлога – дощата, внутрішнє оздоблення – штукатурка стін з подальшим вапняним білуванням. Доступні інженерні комунікації – електропостачання, центральне газопостачання,
водопостачання, каналізація, опалення пічне (на газу). Квартира знаходиться в не задовільному технічному стані. Майно належить боржнику на підставі договору дарування
квартири серія АЕА №003149 від 08.06.2001р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 211517,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25099 від 26.12.11). Гарантійний внесок у
розмірі – 31516,03 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50)
По лоту обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711,
Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Прилюдні торги призначені на
30 січня 2012р. об 17:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.Кишинівська, 2а. Остаточний
термін подачі заяв 27 січня 2012р. до 17:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону на депозитний рахунок р/р
37313002002208 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач
Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції. Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Надання політичного притулку в Чехії чоловікові Юлії
Тимошенко Олександру нагадало про політичну еміграцію з
сучасної України як явище. Хоча політичний притулок наші земляки просять нерідко: від 1990-го і до 2010 років майже 14 тисяч
українців зверталися до Праги з проханням про його надання.
Та отримали на це дозвіл тільки 171 особи. Але були й інші часи,
коли політемігрантами у тодішній Чехословаччині ставали десятки
тисяч українців.
Після поразки Визвольних змагань 1917-1921 рр. вони рятувалися від своїх політичних противників, а офіційна Прага виявилася прихильною до них. На території Чехословацької Республіки
осіли як наддніпрянці, так і галичани з буковинцями. Залишки
Української Галицької Армії на чолі з нашим земляком генералом
Антоном Кравсом були інтерновані чехами після того, як зуміли
відійти через Карпати, рятуючись від польських вояків та червоноармійців. А в Празі осіли видатні українські політемігранти, які
мали змогу активно займатися політичною та іншими сферами діяльності. Зокрема, там плідно працював поет, вчений і політичний
діяч Олег Ольжич, іменем якого у Чернівцях названа вулиця. Саме
та, де Ольжич бував у важливих справах. Як один із лідерів ОУН,
він багато зробив для згуртування українців-державників у різних
країнах, за що згодом і був убитий гітлерівцями.
У чеській столиці в міжвоєнний період діяв Вільний Український
Університет, а у Подебрадах – Українська Господарська Академія.
Діяльність цих установ дозволяла українцям-емігрантам не лише
зберігати, але й оновлювати свою еліту поза контролем сталінських
спецслужб. Утім, Червона Армія ввійшла до Праги у травні 1945-го
і чимало українських політемігрантів опинилося в лабетах СМЕРШу
та НКВС. До радянської в’язниці було, зокрема, вивезено першого
президента Карпатської України священика Августина Волошина,
який і загинув у сталінських катівнях. Уже в наш час другий президент
незалежної України Л. Кучма присвоїв йому звання Героя України.
Ліквідація українських наукових та освітніх установ у Чехії, репресії
проти українських політемігрантів поставили крапку в історії першої
великої хвилі політичної еміграції з наших земель.
Нині починається нова історія біженців з України до Чехії, яка
значно відрізняється від попередньої. Їдуть туди насамперед заробітчани з надією врятуватися від безробіття та злиднів. За чеськими даними, на території їхньої держави нині проживає до 50 тис.
українців. Є серед них і ті, хто хоче сховатися від переслідувань
у рідних місцях, наприклад, колишній міністр економіки в уряді
Ю. Тимошенко Богдан Данилишин. Хтось із нинішніх емігрантів
залишиться у Чехії назавжди, а хтось і повернеться. Інша річ – як.
Чи під конвоєм і в кайданах, чи тріумфатором під захоплені вигуки
радісної юрби. Але це вже буде зовсім інша історія.

Ігор БУРКУТ, політолог

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина»
(код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1
– Вбиральня площею 1,1 кв.м.; гараж площею 52,7 кв.м.; насосна площею 11,3 кв.м.; ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля); склад
площею 56,6 кв.м. за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Галицький шлях (вул. 50 років СССР), буд. 52 б.Вбиральня:
фундаменти та стіни – дерев’яні, покрівля – азбестофанера. Гараж: фундамент – бетонні стрічкові, стіни – з/ блоки, перекриття –
з/б, покрівля – металева, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні, металеві. Насосна: фундаменти – бетонні стрічкові, стіни – цегляні,
перекриття – з/б, покрівля – рулонна, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні; інженерне забезпечення: електропостачання, опалення,
водопостачання, каналізації. ПТО – 1 (будівля): фундаменти – бетонні стрічкові, стіни – з/б блоки, перекриття – з/б, покрівля – металева, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні та металеві; інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання,
каналізації. Склад – металева збірно – роздрібна конструкція. Земельна ділянка площею 2064 кв.м. знаходиться в довгостроковій
оренді. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі – продажу. Стартова ціна лоту - 829 712,00 грн. без ПДВ (Договір №
1-00086 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі – 41485,00 грн. без ПДВ.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення
заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».
Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів
вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач
ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. Торги відбудеться: 02.02.2012р. о 15.00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці
вул. Кишинівська, 2А.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 02.02.2012р. до 14.00 год.Ознайомитися з майном
можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02.
Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124
в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ,
вул. М. Житомирська 18-а.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – об’єкт
незавершеного торгівельного приміщення, загальною площею 42,30кв.м., який знаходиться за
адресою: вул. Шевченка,33, м. Сторожинець, Сторожинецького району Чернівецької області та є
власністю Пожоги Людмили Валер’янівни (вул. Дніпровська, 23а, м. Сторожинець, Сторожинецького району, Чернівецької області, ІПН 2639718984). Об’єкт незавершеного торгівельного приміщення літ «А»(18-6),загальною площею 42,30кв.м. Фундамент – стрічкові, бетонні, стіни- цегляні
не оштукатурені, перегородки дощаті, підлога дощата, дах, покриття – двоскатний, покрівля з
азбоцементних листів, вікна металопластикові. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В від центральної мережі – нове. Технічний стан будівлі добрий. Майно розташоване
на приватній земельній ділянці. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу
ВКК/946404/2186 від 14.05.2008р. та державного акту на право власності на земельну ділянку
серія ЧВ №092117 від 10.12.2004р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 26085,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 1-25109 від 30.12.11)Гарантійний внесок – 3886,66 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Укрсиббанк»
(м. Чернівці, вул. головна, 119, інд.код 09807750);
ПАТ «Універсал-Банк» (м. Чернівці, вул. Стасюка, 11, інд.код.21133352); ПАТ «Банк Демарк»
(м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, інд.код 19357516)
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для нежитлових будівель.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних
документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 30 січня 2012 р. об 15:00 год.
за адресою: м.Сторожинець, Строжинецького району, Чернівецької області, в приміщенні ВДВС
Сторожинецького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 27 січня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314001002792 в
ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 25079942, одержувач: ВДВС Сторожинецького
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – однокімнатна квартира, загальною
площею 27,40 м. кв., що знаходиться за адресою: вул. Садова, 1, під № 7, в с. Звенячин, Заставнівського р-ну, Чернівецької обл. та є власністю Павлюк Лесі Іванівни
(вул. Садова,1, кв.7,с. Звенячин, Заставнівського р-ну, Чернівецької області , інд.
код 2145307823). Квартира знаходиться на 2 поверсі 2-ох поверхового будинку
та складається з кімнати, житловою площею 15,70 кв. м., кухні площею 5,90 м. кв.,
коридору – 2,60 кв. м. та комора – 2,50 кв. м. Квартира обладнана балконом 2,30
кв. м. Висота приміщень 2,45 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, перекриття – бетон.
Будинок підключено до телефонної мережі та обладнано каналізацією, газопостачанням, пічним опаленням, електроосвітленням. Технічний стан характеризується
як задовільний. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу ВЕК
282949 від 02.04.2007р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 47868,80
грн. без ПДВ (договір № 1-25059 від 09.09.11р.). Гарантійний внесок – 2393,44
грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед:ВАТ Банк «Фінанси і кредит» (м. Чернівці, вул. Головна,84.)По лоту обмеження
на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на
поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 30
січня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: с. Звенячин, Заставнівського району, Чернівецької області в приміщені сільської ради Остаточний термін подачі заяв 30 січня
2012 р. до 90:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій області,
МФО 856135, ЄДРПОУ 35039801, одержувач: ВДВС Заставнівського районного
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за
телефонами: 098 383 33 39

6

Передплатний індекс

№2 (419) 12.01.2012– 18.01.2012

суспільні

09584

Версі ї

Пісня від Ореста Івасюка

Свою творчу
ниву оре ретельно…
80-літній ювілей відзначив Віктор Косяченко, знаний в
Україні та за її межами як літературознавець, літературний
критик і публіцист, почесний голова обласного об’єднання
товариства «Просвіта».

Віктор та Валентина КОСЯЧЕНКИ: понад півстоліття разом
– …Найбільша сила його письма в тому, що він веде нас у світ, де життєві цінності ніколи не падають у вартості, – писав у газеті «Буковина» кілька років тому
про Віктора Косяченка письменник, журналіст Володимир Михайловський, – Він
прагне пропустити крізь серце кожного з нас те, що багатьма ще не осмислене;
те, що нами втрачено; те, що зганьблене, те, що мусить нами бути повернуте, аби
ми були гідними роду свого…
І далі додає:
– Свою творчу ниву Віктор Косяченко оре ретельно, так само вкладаючи в неї
і слово-зерно, бо надія ні на мить не покидає його…
Ні на мить не покидають Віктора Косяченка його дружина та близькі друзі, –
письменники, викладачі, просвітяни, – які прийшли на літературно-мистецький
вечір в обласну книгозбірню, щоби теплим словом, пам’ятними подарунками та
найщирішими побажаннями привітати ювіляра. На літературному вечорі вже
традиційно було представлено огляд книжкової експозиції, адже в науковому та
публіцистичному доробку Віктора Косяченка – кількасот публікацій, серед яких
антології української байки, співомовки.
Звісно, 80 років – дата поважна, проте це ще не привід складати руки та
схиляти голову. Отож, Віктор Косяченко з посмішкою пообіцяв усім присутнім
принаймні ще найближчі десять років активно та натхненно працювати – на
громадській та творчій ниві.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії», фото автора

У Шипинцях на Кіцманщині вшанували пам’ять
земляка – композитора і керівника місцевого хору
Ореста Івасюка, який відійшов у вічність 5 років тому.
– Золото і з болота видно! – емоційно прокоментував якось Микита Хрущов
виступ колективу шипинських селян
на великій сцені в Києві. Наполеглива
праця, ентузіазм, віра в свої сили та неабиякий талант керівника хору Ореста
Івасюка привели цих простих, щирих,
проте надзвичайно талановитих хористів до такого грандіозного творчого
успіху. Тому і досі згадують земляки цю
непересічну людину. Зокрема, нещо-

давно у місцевому Будинку культури
(директор – В. Мошук) відбувся концерт
на вшанування його пам’яті. На гостей
вечора з давніх світлин дивилися учасники драмгуртка 20-х років ХХ ст., члени
чоловічого місцевого хору під керівництвом О. Масикевича, і колективи, якими
з 40-х років керував Орест Івасюк.
Родичі Ореста Миколайовича емоційно, зі сльозами на очах розповідали
про його життєвий та творчий шлях.

Маланковий край

Цього року на Буковині пройде два фестивалі маланок – у Чернівцях і Вашківцях.
Наступного буде ще й третій – у Красноїльську?

Цього року також з допомогою чернівецької облради набула
статусу обласного фестивалю і
Вашківецька переберія.
«Вашківецька Маланка» відбудеться 14 січня біля будинку
народної творчості, у програмі
фестивалю анонсовані такі дій-

ства:
10.30. Маланковий карнавал.
11.00. Конкурс маланкових
гуртів та ряджених Вашківецької
Маланки (Переберії).

12.30. Виступи маланковофольклорних колективів району
та інших районів області.
15.00. Купанка ряджених –
«Очищаємося».

17.00. Концерт «Зимовий
вернісаж», нагородження переможців, спалювання злих духів та
закриття фестивалю. Феєрверк.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Версі ї

Здорове серце? Легко!

Тетяна ПІНЬКАС,
одинадцятикласниця
Шипинецької ЗОШ

Лісові красуні з Їжівського лісництва
Сторожинецького ЛМГ – одні з найпопулярніших
Фото Олени ЧАЙКИ

«Маланка-фест» 15 січня
збере в Чернівцях маланкарів з
усієї області вже вдруге. Торік
у фестивалі взяло участь понад
600 маланкарів. А на Соборній
площі, де проходило дійство,
побувало близько 10 000 відвідувачів. Цього року щедрівники у
святкових костюмах, урочистою
ходою та з музикою, водитимуть
Меланку з козою центром міста, за
таким маршрутом: Площа Філармонії – вул. Заньковецька – вул.
Університетська – Театральна
площа – вул. І.Котляревського –
Соборна площа – вул. І.Франка –
вул. Поштова – Площа Філармонії.
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Племінниця маестро Одарка Проданюк
блискуче виконала пісню «Звучи, рідна
мово». Тріо у складі дочки пана Ореста
Марії Івасюк-Чобан, Одарки Проданюк
та Орисі Жаболенко заспівали улюблену родинну пісню «Тихо над річкою»…
Тож хай лунають його мелодії,
доки в душі буде скарбничка з мотивами пісень, а в серці – пам’ять про
талановитих земляків, доки глибокі
почуття викликатимуть сльози на очах,
а в шершавих руках матерів будуть
згорнуті ніжні малесенькі ручки викоханих дітей!

Операція «Новорічна ялинка»
триватиме до… квітня
Новорічно-різдвяні свята-2012 «з’їли»
значно менше ялинок, ніж торік. Підприємства
Чернівецького облуправління лісомисливського
господарства продали населенню понад 8600
новорічних дерев, – повідомила прес-служба
відомства.
– Вбачаємо у цьому позитив, – наголосив
головний спеціаліст відділу охорони й захисту лісу Михайло ПІВТОРАК. – Зберегли
зелені насадження.
До речі, на Буковині все більше поширюється
традиція прикрашати на Новий рік ялинку, посаджену спеціально на обійсті або ж вирощену в
окремому горщику. А запровадження облікових
бирок, на думку спеціаліста, дало змогу уникнути
незаконних рубок. Бо в 6-ти лісгоспах управління фактів незаконних рубок ялинок не виявлено.
Однак операція «Новорічна ялинка», в якій
взяли участь 79 рейдових бригад, 280 працівників лісової охорони та 19 міліціонерів, не обмежилася святковими датами. Обстеження територій
триватиме до кінця березня.

Передплатний індекс 09584

13 січня, об 11.00, на центральній площі
міста Заставна розпочнеться щорічний конкурс
Маланки «Заставнівська Маланка прийшла до
нас зранку».
14 січня, о 14.00, маланкуватимуть у Красноїльську Сторожинецького району.
15 січня, о 12.00 годині – на центральному
майдані міста Сторожинець відбудеться районне фольклорне свято «Від Різдва Христового
до Йордана».
15 січня, о 12.00, на центральній площі міста Сокиряни відбудеться традиційний Парад дідів Морозів і Снігуроньок, виступи аматорських
фольклорних колективів, груп колядників,
щедрівників, «Маланок».

Нещодавно американські лікарі
з’ясували, що найкращий спосіб не мати проблем з серцем до старості – вести здоровий
і активний спосіб життя між 20 і 30 роками.
Саме ця «десятирічка» повинна бути
наповнена регулярними заняттями спортом,
збалансованою дієтою і здоровим харчуванням.
Протягом 15 років американці спостерігали за більш ніж 2 тис. чоловіків. У результаті виявилося, що, у тих, хто постійно
займався кардіо-тренуваннями (біг і т.п.) до
30, вдвічі рідше згодом з’являлися проблеми
з серцем і судинами.
Утім, якщо біг вам не до душі або ви вирішили відкласти його до кращих часів, є ще
кілька нескладних способів зберегти свій
«моторчик» і дозволити йому працювати на

повних обертах навіть тоді, коли проживете
півстоліття.
1. Дивно, але факт, гостросюжетні фільми, при перегляді яких ваше серце починає
посилено битися, можуть його укріпити.
Тому ніколи не втрачайте можливості переглянути «жахи» (але це не стосується дітей
і підлітків).
2. Стреси, навіть найнезначніші, несприятливо впливають на серце. Тому – менше
нервів і більше хорошого настрою!
3. Обов’язково снідайте щодня. Це знизить імовірність ожиріння на 50%, що в свою
чергу позитивно позначиться на роботі
серця.
4. Випивайте не більше 4 чашок кави на
день, навіть якщо кава без кофеїну.
5. Намагайтеся дивитися на життя з опти-

мізмом. Вірогідність виникнення проблем з
серцем значно зменшиться.
6. Чистьте зуби частіше. Доведено, що
бактерії в порожнині рота сприяють виникненню захворювань, у тому числі й серцевих.
7. Додайте у свій осінньо-зимовий раціон морожених ягід. Саліцилова кислота,
яка в них міститься, позитивно впливає на
серце. Влітку ж не обмежуйте себе у свіжих
фруктах.
8. Мийте руки, аби уникнути зараження
інфекцією. Це попередить утворення антитіл,
що ускладнюють кровообіг.
9. Недосипання небезпечне не тільки
для нервової системи, але і для серця. Якщо
ви будете спати менше 5 годин на добу, вірогідність появи проблем з серцево-судинною
системою зросте на 40%.
10. Випивайте на здоров’я! Саме випивайте, а не пийте спиртне кожен день. Доведено, що вживання якісних спиртних напоїв
у розумних кількостях знижує ймовірність
серцевих захворювань на 30%.
11. Намагайтеся уникати вихлопних
газів і тютюнового диму. В іншому випадку
ризик виникнення серцевих хвороб збільшиться на третину.
12. Частіше виїжджайте за місто і дихайте
чистим повітрям. Так ви збережете здоровим
не тільки серце, але й весь організм.

Сигнали, до яких слід
прислухатися

оздоровчі
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Чому краще
починати день
з вівсяної каші

• Вівсянка легко перетравлюється і краще засвоюється.
• У вівсянці міститься багато специфічної клітковини,
яка допомагає зменшити рівень «поганого холестерину»
в крові.
• Та ж клітковина знижує швидкість всмоктування
організмом вуглеводів, даючи організму енергію і відчуття ситості на тривалий час.
• Вівсянка стимулює шлунково-кишковий тракт,
запобігаючи ризику різних видів раку в цій частині організму і не даючи прогресувати гастриту і виразці шлунка.
• Вівсянка багата біотином (з групи вітамінів В), дуже
корисним для шкіри. Нестача біотину в організмі – найпоширеніша причина дерматитів.

Аптечка
з чайника

«Мушки» в очах

• «Мушки» – це скупчення крихітних клітин
в склоподібному тілі ока. Незважаючи на те, що
здається, ніби вони знаходяться перед очима,
фактично вони знаходяться всередині очей.
• «Мушки» можуть бути різних форм:
крапочки, плямочки, лінії, хмарки. Зазвичай,
коли людина повертає погляд убік, «мушки»
починають рухатися в протилежному погляду
напрямку, а потім ніби опускаються вниз.
• «Мушки» часто виникають у людей, які
страждають на короткозорість, у тих, хто переніс операцію з приводу катаракти. Якщо ви
часто помічаєте «мушки» перед очима, проконсультуйтеся в офтальмолога, щоби встановити
точну причину їхньої появи.
• Часто «мушки» зникають самі – ви можете
помічати їх тільки тоді, коли відчуваєте втому.
Якщо ж «мушки» турбують тривалий час, цілком імовірно, що у вас – запальний процес чи
розвивається внутрішньоочна інфекція або ж
інфекція в іншій частині організму.
• Викликати «мушки» може як звичайне
перевтома, так і пошкодження та захворювання
очей. Поява великої кількості «мушок» може
бути ознакою відшарування сітківки або інших
серйозних захворювань.
• «Мушки» також можуть говорити про
старіння склоподібного тіла. У літньому віці
разом з мушками можуть спостерігатися і зорові
спалахи. Для людей 50-60 років це вважається
нормальним явищем.
Невідкладно звернутися до лікаря
слід коли:
• У вас помітно збільшилася кількість «мушок».
• Якщо вам немає ще 50 років, а «мушки»

10 г сухих плодів шипшини,
1 склянка води

Відібрані і промиті плоди шипшини залити окропом,
кип’ятити 10 хвилин в емальованому посуді, потім настоювати 20 – 24 години, процідити через 2 шари марлі.
Пити по одній склянці на день. Настій готувати щодня.
Завдяки цьому напою ви зміцните імунітет.

Дітей підтримує
батько-підприємець
Батьки, вчителі та вихователі села
доставляють вам значний дискомфорт.
• Якщо мушки і спалахи з’явилися після
черепно-мозкової травми.
• Якщо у вас короткозорість і кількість мушок збільшилася.

Запаморочення

Запаморочення (вертиго) – це стан ілюзорного руху предметів, який може настати,
наприклад, після катання на каруселі або пересування в транспорті. Але якщо запаморочення
виникає без видимої на те причини, це може
бути симптомом хвороби. Запаморочення може
бути проявом захворювань нервової системи,
струсу головного мозку, остеохондрозу, атеросклерозу, гіпертонічної хвороби або порушення
кровообігу головного мозку. Запаморочення
може супроводжуватися нудотою, блювотою,
блідістю, підвищеним потовиділенням, тривож-

ністю. Тільки лікар зможе визначити причину
запаморочення і поставити діагноз.

Постійна втома

Слабкість і втома часто супроводжують
багато хвороб, у тому числі й інфекційні, серцеві, легеневі, неврологічні, автоімунні захворювання та захворювання головного мозку.
Серйозні симптоми, які можуть виникнути
при слабкості: непритомність, пришвидшене
серцебиття, біль у грудях, утруднене дихання
і сплутаність свідомості. Лікування хронічної
втоми залежить від першопричини. Важливим
є лікування у підлітковому та юнацькому віці.
Загалом, лікування втоми включає в себе здорове харчування, фізичні вправи і регулярний
сон. Додаткове лікування спрямоване на
основне захворювання, яке викликає слабкість і втому.

Костинці висловлюють щиру подяку
Дмитру МЕДВІДЮ – підприємцю, голові
батьківського комітету школи Костинців.
Дмитро Ілліч – щедра людина, яка не
шкодує сил та коштів на допомогу школі
та дитячому садочку Костинців. Вітаємо
зі святами, бажаємо міцного здоров’я та
наснаги у роботі!
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«Я змогла одужати!» – каже п’ятирічна
дівчинка, яка боролася за життя майже рік
П’ятирічна Еліночка Керстя, як усі її ровесники, дуже жвава та рухлива.
От вона готує обід для ляльок, а от уже цілує та лоскочить маленького
братика, який бавиться біля неї, наспівує йому улюблені пісеньки. Єдине,
що відрізняє дівчинку від таких же як вона хлопчиків і дівчаток, – дуже
дорослий погляд та маска на обличчі, яку доводиться вдягати щоразу,
коли приходять гості. Елінка дуже любить спілкуватися: знає багато
віршиків, уже вивчила алфавіт та лічбу. А ще дитина чітко називає свій
діагноз – рак. І додає: «Я змогла одужати!».

– Усе сталося дуже несподівано. У нас було
звичайне життя: Елінка ходила до дитячого садочка, тішила нас своїми успіхами, а ми чекали
народження другої дитини. Але одного дня вихователька з дитсадка сказала, що Елінка погано
почувається та відмовляється ходити, – розповідає
Людмила Керстя, мама Еліни. – Ми не розуміли,
що відбувається. За кілька днів у доньки спухли
колінні суглоби, вона не могла звестися на ніжки
і різко втрачала вагу… Майже всі лікарі, до яких
ми зверталися, поставили діагноз – ювенільний
артрит. Нас попереджали, що донька може залишитися інвалідом.
Лікування тривало понад місяць. Дівчинка
звелася на ніжки, почала пересуватися кімнатою,
стала бадьорішою. Та раптом поскаржилася на
різкий біль у животі.
– Вона плакала і не могла розігнутися від болю.
У хірургічному відділенні міської дитячої лікарні
Елінці видалили апендицит. Після операції лікарі
сказали, що у кишках побачили багато води. Ми
були готові до цього: при складних формах артриту
таке буває… – продовжує Людмила.
Майже чотири місяці поспіль дитині ставало
то краще, то гірше, з’являлися нові симптоми, лікарі ставили нові діагнози. Втомлені та зневірені,
батьки вирішили везти доньку на консультацію до
Києва в Інститут патології хребта і суглобів.
– Чоловік сам повіз доньку до столиці, бо мені
залишалося кілька тижнів до пологів, – розповідає
мати дівчинки. – Наступного дня Федір повідомив
мені, що їх перенаправили в ОХМАТДЕТ і там почали лікування. Проте діагноз ще уточнюється. А
ввечері у новинах показували сюжет про онкохворих діток, яких лікують в ОХМАТДЕТ, і випадково
на задньому фоні побачила... свого чоловіка. Я
одразу зателефонувала йому, а він мене заспокоїв,
що Еліночка ходить гратися з цими дітками. А наприкінці розмови додав: «Артрит – на все життя, а
лейкоз лікується...».
Людмила в ту мить навіть не здогадувалася,
що таким чином чоловік її готує до нового діагнозу, який їхній донечці поставили київські медики.

Ще два тижні жила у невіданні, спілкувалася з
чоловіком і донечкою телефоном, з нетерпінням
чекала їхнього повернення і вірила у те, що от-от

Хіміотерапію Еліночці Керсті почали робити ще
в Києві, а продовжили у Чернівцях. Для успішного
лікування потрібні були гроші. Сім’ю попередили,
що їм знадобиться від 60 до 80 тисяч гривень.
– Допомагали усі: сусіди, знайомі, друзі, колеги... Дуже багато дорогих препаратів купував
фонд «Подаруй дитині життя». У магазині біля
нашого будинку поставили скриньку для збору
коштів на лікування нашої Елінки, – каже Людмила.
– Моя колега, викладач будівельного технікуму,
обійшла всі групи студентів з єдиним проханням:
«Відмовтеся лише від однієї пачки цигарок, щоби
віддати ці кошти на порятунок життя дитини». І
студенти приносили гроші. Дуже вдячна усім, хто
відгукнувся на нашу біду. Зібрали 70 тис. грн. Цього

Елінка під час хвороби
її Елінка знову бавитиметься з друзями та бігатиме
подвір’ям.
Проте з Києва батько з дитиною повернулися
не додому, а у відділення кардіоонкогематології
Чернівецької обласної дитячої лікарні. Зайшовши
на кілька годин додому, втомлений чоловік все ж
сказав дружині, що в їхньої донечки лейкоз.
– Мене охопив панічний страх... Я не могла
повірити у те, що почула, навіть плакати не могла.
Коли трохи оговталася, зрозуміла, що треба не
боятися, а боротися, – зізнається Людмила. – Того
ж дня нарешті побачила донечку в лікарні. Було
важко стримувати сльози: вона лежала на великому ліжку зовсім лиса, худенька й бліда, з синцями
під очима... Дивилася на мене очима дорослої
людини, яка розуміє все, що відбувається, і готова
терпіти муки заради одужання. Волю емоціям дала
вже за дверима палати. Ішла з лікарні дому і всю
дорогу молила Господа, аби врятував мою дитину.

вистачило на лікування.
Еліночка Керстя мужньо витримувала важку
і токсичну хіміотерапію. Знала навіть назви більшості препаратів. Єдине, від чого відмовилася на
той період, – згадувати про дім і про маму. Вона
дуже сумувала і, щоби приглушити душевний
біль, просила батька не говорити про матусю. Так
їй було легше.
– П’ятий день народження Еліночки ми святкували у лікарні. Її гостями були дітки-пацієнти цього
відділення. Прийшли і ми з Мишком – маленьким
братиком, який, на щастя, народився здоровим,
– розповідає Людмила. – Усі лікарі та медсестри
вітали донечку. За місяці, проведені у лікарні, вони
всі стали нашою родиною. А Михайла Гнатюка,
лікаря, який лікував нашу донечку, ми називаємо
янголом-охоронцем.
Під час лікування був один надзвичайно складний момент. Після чергової системи хіміопрепарату

Фонд, який дарує дітям життя
Буковинці вже звикли до скриньок з фотографіями
онкохворих діток, які стоять у супермаркетах, магазинах
та аптеках – туди вони вкидають гроші. Щоправда, з
початком кризи їх поменшало, а купюри подрібнішали.
І все ж 40 скриньок, розставлених уже не тільки в
обласному центрі, а й в окремих райцентрах – суттєва
допомога тим, хто без неї просто не вижив би.

Навесні цього року Фонд
«Подаруй дитині життя», який
займається збором грошей для
онкохворих дітей, тобто дає
можливість батькам хворих
малюків придбати потрібні і такі
дорогі ліки, відсвяткує перший
невеличкий ювілей – 5 років від
дня заснування.

Торік за листами Фонду маленьким
недужим почали допомагати окремі фірми й підприємці. Таких було дев’ятеро.
Серед них – ТМ «Михаїл Ворорнін»,
ВКФ МПП «Марина», ТОВ «Комплекс»
та інші. На їхні кошти, а це 22617 грн,
придбали ліки для восьми діток. А починалася діяльність Фонду майже 5
років тому з інформаційних акцій на
Центральній площі кожного 19-го числа
місяця. Вони проводяться й досі, всього

і сьогодні

їх уже було 55.
– У Чернівцях саме пенсіонери найчастіше беруть участь у таких акціях,
– каже член правління Фонду Оксана
Симак. – А ще торік ми розпочали їхнє
проведення у районах. Так, на Сторожинеччині, де головою райдержадміністрації Франц Федорович, який
заснував Фонд, ми зібрали 30 тис. грн.
На Кіцманщині значно менше, але вже
поступили до нас заявки на проведення
акцій від Путильського і Вижницького
районів.
Протягом минулого року Фонд організував 4 свята для пацієнтів кардіоонкогематологічного відділення дитячої
обласної лікарні. А для батьків та персоналу подарунки були іншого гатунку. Це
каналізація і душова, кухня і бойлер, три
кондиціонери і, зокрема, в маніпуляційній, що дуже важливо для збереження

Коментар

Михайло ГНАТЮК, завідувач кардіоонкогематологічним відділенням Чернівецької обласної дитячої лікарні:
– Елінка Керстя потрапила до нашого
відділення з діагнозом гостра лімфобластна
лейкемія. Досі дивуюся, як протягом чотирьох
місяців жоден лікар не направив до нашого
відділення. Звісно, за аналізом крові виявити
лейкемію неможливо. Річ у тім, що існує так
звана стадія «мнімого благополуччя», коли
протягом чотирьох-восьми місяців у кров не
викидаються бласти. Але навіть у цей період
гематолог уміє розпізнавати лейкоз за специфічним запахом, збільшеними лімфовузлами,
деякими додатковими аналізами.
У нашому відділенні є всі схеми лікування,
всі блоки хіміотерапії, які тільки існують у
світі. Чернівецьке відділення кардіоонкогематології входить в Кооперативну студію
Україна-Німеччина. Ми лікуємо гострі лейкемії, лімфогрануломатози, неходжнінські
лімфоми, солізні пухлини за найсучаснішими
схемами. Від гострої лейкемії у нас повністю
виліковуються 72% пацієнтів. Еліночка зараз
у ремісії. Проте, згідно протоколів лікування,
ще рік вона повинна приймати хіміопрепарати. А потім житиме як усі здорові дітки.

в Елінки стався крововилив у мозку, її частково
паралізувало, відняло мову. Добу дівчинка провела у реанімації.
– Я – батько – був абсолютно безсилий перед
хворобою, яка відбирала у мене мою крихітку.
Було дуже страшно. Я молився. Через день Елінка
повернулася до своєї палати. Коли вона сказала:
«Привіт, тату!» – я ледь не розплакався, – пригадує
Федір Керстя.
Нині Еліночка вдома. Вона знову жвава та
весела. У дівчинки почало відростати волосся, тож
вона не може дочекатися, коли мама знову заплете
їй косички. Найстрашніше позаду.
– Ще рік донечка прийматиме хімію у пігулках,
а раз на тиждень – в уколах. Щотижня ми здаємо
аналіз крові, згідно з яким корегується лікування,
– каже мати дівчинки. – Розумію, що розслаблятися
рано. Та коли бачу, як Елінка біжить вулицею, бавиться з друзями чи дивиться мультфільм, твердо
вірю, що хвороба не повернеться. Лікарі кажуть:
якщо протягом п’яти років не стається рецидиву,
діагноз анулюється. Віримо, що в нас все буде
саме так.

здоров’я медсестер, пластикові вікна у
кожному боксі, ігрова кімната. Прикметно, що серед спонсорів тут виступали і
самі працівники відділення.
– 2011-ий був знаменний і тим, що
ми встановили контакти з меценатами та
благодійниками зарубіжних країн, – наголосив Людвіг Федорович, президент
Фонду під час його щорічних підсумкових загальних зборів. – Звернулися з
листами до амбасад України за рубежем.
Таким чином почалося наше спілкування з канадійцем Романом Гринюком,
чиї батьки є вихідцями з Берегомету.
Переказані ним 1000 доларів пішли на
лікування хлопчика з Берегомету. А
посол України в США передав нашого
листа засновникам Фонду Кенеді. Тепер
чекаємо на співпрацю.
А ще, як відомо, посольство Японії
в Україні виділило цільову допомогу

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Вижницькій центральній лікарні на
придбання устаткування через Фонд
на 744096 грн.
Фонд «Подаруй дитині
житття» не відмовив жодній
онкохворій дитині, яка потребує
грошей на придбання ліків, незважаючи на суму.
Всього за минулий рік Фонд зібрав
понад 326 тис. грн, з яких трохи більше
23 тис. пішло на придбання ліків, а 93
тис. – на обладнання для дитячого кардіоонкогематологічного відділеня. Та чи
не головний підсумок у тому, що Фонд
прокладає стежки балагодійництва,
без якого не здатне існувати жодне
нормальне суспільство.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»,
член правління Фонду

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.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Огляд преси.
06.35 Експерт на зв`язку.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00,22.50 Погода.
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.40 Ближче до народу.
13.10 Крок до зiрок. Євробачення.
1 3 . 5 0 Х / ф « Ч ол о в i к с о ба к и
Баскервiлiв».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(жiнки).
16.50 Т/с «Ставка бiльша за життя».
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Про головне.
19.25 Концерт Вiтаса «Повернення
додому».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.50 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «М ол одiсть без
молодостi». (2).
04.50 Д/ф «Маленькi моделi великого свiту».
05.20 Д/ф «Легенди будинку, що
плаче» iз циклу «Загублене мiсто».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».

теле Версі ї
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.10
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50 «Iлюзiя безпеки. Лiвий
автосервiс».
12.45,13.35,05.10,05.55 Т/с «Клон
2».
14.25,03.25 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 Мелодрама «Ясновидиця».
23.25 Трилер «Нiчний продавець».
(2).
01.00 «Мама в законi».
01.55 Комедiя «Антибумер». (2).
IНТЕР
06.10,14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.30 Т/с «Пандора».
11.20,12.15 Д/с «Детективи».
12.55 «Знак якостi».
13.20,22.35 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
23.50,04.10 Х/ф «Караюча сила».
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.15 Х/ф «Джильї».
ICTV
05.05,06.20,02.10,03.25 Погода.
05.10,03.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.30,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.30 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Кочегар». (2).
02.15 Т/с «Загiн 4».

03.30 Х/ф «Спартан». (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.40,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.30,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25 «Життя цiкаве».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Акцент».
18.45 «Київський час».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
05.40 «Рекламна кухня».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.35, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15,
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.10 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 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,

теле Версі ї
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.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Огляд преси.
06.35 Експерт на зв`язку.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Д/ф «Темна матерiя».
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00,12.20 Погода.
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф «Парад планет».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(чоловiки).
17.10 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
18.15 221. Екстрений виклик.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.45 Новорiчний жарт з групою
«Екс-ББ» i С. Альтовим.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.20 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Шустер-Live.
03.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
04.10 Х/ф «Парад планет».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.05,17.45 «Сiмейнi мелодрами».

11.00,18.35 «Не бреши менi 2».
12.00 «Чесно».
12.55,13.45 Т/с «Клон 2».
14.35 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «Мiцний горiшок
2». (2).
23.25 Трилер «Областi темряви». (2).
01.25,02.20 «Мама в законi».
03.15 Трилер «Нiчний продавець».
04.40 Х/ф «Останнiй король
Шотландiї».
IНТЕР
06.10,13.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Т/с «Пандора».
11.20 Д/с «Детективи».
12.15 Т/с «Псевдонiм Албанець
3».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
19.10, 20.30 «Вечiрнiй квартал.
Новий рiк».
20.00 «Подробицi».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
01.10,04.35 Х/ф «Росiйська гра».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.15 Д/ф «Зiрки поза законом».
04.10 «Знак якостi».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.20,01.35,02.50 Погода.
05.10,02.25 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф «Немислиме». (2).
00.35 Самозванцi.
01.40 Голi i смiшнi.

понеділок
четвер

19 січня
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Останні чотири пісні»
(2)
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
10.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
11.00,02.30 Т/с «Опiкун».
12.00,04.40 «Хай говорять».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10,03.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
23.20 Т/с «Камелот».
00.20 Х/ф «Шакал». (2).
05.30 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.00 «Телемеридіани»
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, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»

20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.35 Конвеєр кохання.
12.25 Косметичний ремонт.
12.55 Секс-битва.
13.20,18.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15,19.15 Одна за всiх.
14.40 Дом 2.
16.30,19.45 Дайош молодьож!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер». (2).
21.35 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.10 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.25 Х/ф «Флiрт зi звiром» (2).
01.00 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитського
Києва».
06.45 Х/ф «Варiант «Зомбi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,21.30,00.00,02.20,05.
00 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 2».
15.30 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
17.05 Х/ф «Кожний десятий».
18.30 Д/ф «Сльози Божої матерi».
00.20 Х/ф «Пекло». (2).
02.45 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».
04.05 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,00.50 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
11.50 Х/ф «Прилетить раптом

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Хронiка тижня».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.00 Привітай
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35 ,15.05 «Малятко»

07.10, 09.40,14.50, 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 «Містер «М» та круті чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Квиток у подорож»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Дуенья» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
10.00, 22.10 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Опiкун».
12.00,04.30 «Хай говорять».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 «Тiльки один».
02.00 Х/ф «Гербарiй Машi Колосової».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.45 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «Експромт»
13.5, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»

Новий канал
04.40 Т/с «Курсанти».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 Барбоскiни.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.20 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Батьки i дiти.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
00.00 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Грань». (2).
02.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.00 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00,17.10 «Далекi родичi».
08.55,18.05 «Жiноча лiга».
09.25,18.35 «Три сестри».
09.55 «Вiйна статей. Дружба».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Iсторiї великого мiста».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

понеділок
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02.55 Х/ф «Кочегар». (2).

чарiвник».
13.50 «Зоряне життя. Топ скандалiв
2011 року».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 «Зоряне життя. Заручницi
епiзодiв».
20.10,22.25 «Х-фактор».
23.50 Т/с «Доктор Хаус».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Птах щастя».
04.00 Нiчний ефiр.

17.30, 02.35 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам´ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.35 Конвеєр кохання.
12.25 Косметичний ремонт.
12.55 Секс-битва.
13.20,18.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45,18.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15,19.15 Одна за всiх.
14.40 Дом 2.
16.30,19.45 Дайош молодьож!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер». (2).
21.35 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.10 Теорiя зради.
23.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.25 Х/ф «Стильнi штучки». (2).
01.00 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Жорстокiсть».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,21.30,00.00,02.45,04.
55 «Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
9».
13.40 Т/с «Марш Турецького 2».
15.30 Х/ф «Три вiдсотки ризику».
17.00 Х/ф «Республiка ШКIД».
19.20 Х/ф «Патруль».
22.00 Х/ф «Чорне мiсто». (2).
00.20 Х/ф «Домiно». (2).
03.10 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.30 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.00 Д/ф.

06.25 Х/ф «Бережiть чоловiкiв».
07.55 Х/ф «Небезпечно для життя!»
09.50,01.35 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго».
11.50 Х/ф «Невловимi месники».
13.15 Х/ф «Новi пригоди невловимих».
15.05 Х/ф «Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Спортлото-82».
20.05,22.25 «Х-фактор».
23.20 Х/ф «Прилетить раптом
чарiвник».
01.25 «Вiкна-спорт».
03.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Курсанти».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 Барбоскiни.
07.30,09.00,19.00,00.40 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.45 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Батьки i дiти.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
21.50 Україна чудес.
23.45 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.10 Т/с «Грань». (2).
01.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.25 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00,17.10 «Далекi родичi».
08.55,18.05 «Жiноча лiга».
09.25,18.35 «Три сестри».
09.55 «Iсторiї великого мiста».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Транспорт».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 «КВН».
01.10 «15 хвилин до завтра».
01.30 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00 Погода.
06.20 Свiт православ`я.
07.10 Ера здоров`я.
07.35 М/ф.
07.50 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.35 Глибинне бурiння.
13.05
Православна
енциклопедiя.
13.30 Зелений коридор.
13.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
15.05 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чоловiки).
17.25 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
17.35 Золотий гусак.
18.00 Свiт атома.
18.25 Новорiчний вогник на
Першому. Святкують Дракони
та Кролики.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Зворотний зв`язок.
21.45 Творчий вечiр А. Демиденка.
22.35 Погода.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Ера здоров`я.
23.25 Погода.
23.30 Експерт на зв`язку.
23.50 Оперативний об`єктив.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.55 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф «Карамель».
04.30 Д/ф «Ми - українцi».
04.55 «Надвечiр`я».
05.30 Околиця.
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
11.45 «Пекельна кухня 2».
13.10 «Голос країни. Нова
iсторiя».
15.15 Комедiя «Доктор Дулiттл».
16.50 «Велик а рiзниця по-

українському».
17.45 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
19.30 «ТСН».
2 0 . 0 0 М ел од р а м а « Тр и
напiвграцiї».
23.25 Бойовик «Мiцний горiшок
2». (2).
01.30 Трилер «Областi темряви». (2).
03.15 Х/ф «Останнiй король
Шотландiї».
05.10 Х/ф «Аскарi».
IНТЕР
0 6 . 1 5 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Найрозумнiший».
12.40 Т/с «Вiдкрийте, це я».
16.30 «Пороблено на Українi».
17.25 «Вечiрнiй квартал. Новий
рiк».
20.00 «Подробицi».
2 0 . 3 0 « Н о в о р i ч н а В ел и к а
рiзниця».
22.30 Концерт «Своя колiя. До
дня народження В. Висоцького».
00.40,05.05 Х/ф «Блаженство».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 Х/ф «Здавайся або розплатися».
04.30 «Знак якостi».
ICTV
05.25,06.00 Погода.
05.30 Факти.
06.05 Козирне життя.
06.30 Х/ф «Випадковий шпигун».
08.00 Стережися автомобiля.
09.00 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Утриматися в крiслi.
12.55,18.55 Спорт.
13.00,21.00 Наша Russia.
13.45 Стоп-10.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Машина часу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Бомбила».
22.10 Самозванцi.
23.10 Х/ф «З чистого листа». (2).
01.05 Х/ф «Зодiак». (2).
03.45 Х/ф «Немислиме». (2).

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,23
.50 «Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,03
.25,05.20 «Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,03
.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.50,03
.50,05.50 «Тема тижня».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15,14.10,23.30 «Хронiка тижня».
13.20 «Драйв».
14.25 «Гра долi» (Ференц Лiст,
ч. 2.)
16.20,03.30 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,01.00,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.15 «Велика полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.35 «Машина часу».
22.25 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 07.45, 8.35, 19.30, 0.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.25 Познайомимось?
9.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25, 22.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.40 Х/Ф «Дивна подорож
Мері Брайант»

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
07.10 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
07.40 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,17.20,22.50 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50 Кумири i кумирчики.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiнки).
14.10 Маю честь запросити.
14.55 Хокей. Матч зiрок.
16.30 В перервi - Першi юнацькi
зимовi Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 Cвятковий концерт «УкраїнаЯ-Україна» до Дня Соборностi.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 DW. Новини Європи.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
04.30 Х/ф «Велетень». (2).

«1+1»
06.55 М/ф «Самотнiй воїн».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15 «Хованки».
12.10 «Смакуємо».
12.45 «Я так живу».
13.10 «Шiсть кадрiв».
13.40 «Мiняю жiнку 4».

теле Версі ї понеділок
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21 січня

16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Куб - зеро»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20, 11.15, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25 «Погода»
07.05, 09.00,12.25 «Малятко»
07.40,09.30, 11.50, 16.45, 19.05
«Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10 «Вулиця Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
13.00 «Блискуча година від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Дуенья» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Невидимий» (2)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15,03.50 Х/ф «Казаам».
09.00 Х/ф «Руда».
11.00,01.15 Т/с «Опiкун».
13.00 Х/ф «Кохання на сiнi».
15.00, 17.00, 19.20 Т/с «Останнiй
кордон. Продовження».
21.20 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
07.00 11.55 14.00 19.20 21.00
00.00 - «Погода»
07.05, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.45, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
08.45 М/фільм
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»

22 січня

14.50 «Зiрки в оперi».
1 6 . 1 0 М ел од р а м а « Тр и
напiвграцiї».
19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни. Нова iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни».
22.50 «Свiтське життя».
00.40 Комедiя «Маскарад». (2).
02.30 Х/ф «Аскарi».
03.55 Х/ф «Велика втеча».

IНТЕР
06.40 «Найрозумнiший».
08.15,04.45 «Формула кохання».
09.20 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 Т/с «Вiдкричать журавлi».
15.30 «Новорiчна Велика рiзниця».
17.30 Д/ф «Друге пришестя Ванги».
20.00,02.20 «Подробицi тижня».
21.00 Т/с «Все, що нам потрiбне».
01.25 Д/ф «Золото Едiнбургу.
Пiдводна епопея».
03.05 Х/ф «Азартна гра».

ICTV
06.00,06.20 Погода.
06.05 Факти.
06.25 Квартирне питання.
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.40 Т/с «Рюрiки».
08.30 ЄвроФуд-2012.
09.15 Т/с «Бомбила».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.00 Спорт.
12.25 Х/ф «Мiстер Крутий».
14.10 Х/ф «Випадковий шпигун».
16.00 Х/ф «За 80 днiв навколо
свiту».
18.35,19.05 Наша Russia.
18.45 Факти. Вечiр.
19.55 Х/ф «Громобой».
22.05 Х/ф «Останнiй самурай».
01.10 Х/ф «З чистого листа». (2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Х/ф «Чарiвна флейта».

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.5
0 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,03.2
0,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1

9.00,20.30,02.00,04.00,05.00 «Час
новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.10,08.20,19.15,20.50,00.25,03.5
0,04.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,03.1
5,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,12.15,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
08.30 «Своїми очима».
10.15 «Майстер-клас iз Наталкою
Фiцич».
10.35 «Феєрiя мандрiв».
11.15 «Трансмiсiя».
11.35,02.35 «ДМБ».
12.20 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор-ТБ».
14.15 «Свiтська кухня».
14.25 «Гра долi» (Ференц Лiст, ч. 2.)
15.20,23.30 «Рекламна кухня».
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
20.05 «Хронiка тижня».
21.00,01.00,04.15 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
22.25 «Футбольна легенда».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.05, 17.20, 21.50,
00.30 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 22.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
4.00, 14.10 Х/Ф «Дивна подорож
Мері Брайант»
15.45 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 00.25 Нова гостьова
22.00 Теми тижня
23.00, 2.30 Х/Ф «Тамара»

«ЧЕРНІВЦІ»
0 7 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 11 . 1 5 , 1 2 . 5 5 ,
14.40,18.30, 21.00, 00.25 «Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30 «Малятко»
07.50, 11.20 «Дизайн»

13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.20 «Невигадані історії»
16.15, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.10 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0. Дайджест.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.10,15.00 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.20 Х/ф «Досягни успiху».
15.30,19.45 Дайош молодьож!
15.55, 20.40Т/с «Унiвер» (2).
17.50 Х/ф «Схiдна наречена».
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи - 666:
Айзек повернувся». (2).
00.25 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди бандитської
Одеси».
07.05 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.25 Х/ф «Патруль».
11.30 «Речовий доказ». Заручник у полонi.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Т/с «Розвiдники».
19.00 Т/с «Об`єкт 11».
23.00 Х/ф «Афганець». (3).
00.50 Х/ф «Мулан».
02.45 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.10 «Правда життя».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.05 М/ф: «Бобик в гостях у
Барбоса», «Подорож мурашки»,
«Таємниця третьої планети».
06.30 Х/ф «Золотi роги».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».

10.05 «ВусоЛапоХвiст».
12.00 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскару».
13.00,01.10 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi».
15.00,23.10 Х/ф «Дурна зiрка».
17.00 Х/ф «Приватний детектив,
або Операцiя «Кооперацiя».
19.00 Х/ф «Спортлото-82».
20.55 Х/ф «Подорож у
закоханiсть».
02.45 Х/ф «Зовсiм пропащий».
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Курсанти».
06.05,04.20 Т/с «Журнал мод».
07.05 Х/ф «Маппети з космосу».
08.45 Х/ф «Король-жабеня».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.15 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.20 Кухня на двох.
15.25 Україна чудес.
16.25 Х/ф «Вигляд зверху кращий».
18.15 Х/ф «Секс у великому
мiстi». (2).
21.15 Х/ф «Ван Хельсiнг». (2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Спiвак на весiллi».
(2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.40 «Жiноча лiга».
08.10 «Далекi родичi».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Дивовижна планета».
11.05 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
12.10 Х/ф «Принцеса-наречена».
14.10 Т/с «Заметiль».
18.10 «Велика рiзниця».
19.10 «КВН».
22.20 Х/ф «Улюблена донька
Тата Карло».
00.20 «Нiчне життя».
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0 8 . 1 0 , 0 9 . 3 5 , 11 . 5 5 , 1 6 . 5 0 ,
19.00,01.20 «Парад планет»
08.15,21.05 «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»
12.00 «Хендмейд»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Х/ф «Прихована загроза» (1)
17.00 «Музична програма» (рум.
Мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.10 Конерт
22.40 Х/ф «Готова на все» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20,04.00 Х/ф «Панi покоївка».
09.10 Х/ф «Кохання на сiнi».
11.10,01.20 Т/с «Опiкун».
13.10 Х/ф «На все життя».
15.00 «Жити будете!»
16.00 «Тiльки один».
17.00, 19.30, 21.30 Т/с «Останнiй
кордон. Продовження».
19.00,03.30 Подiї тижня.
23.30 Х/ф «Репортаж долi». (2).
02.50 Щиросерде зiзнання.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
07.00, 11.20, 14.00, 19.15, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.15 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.45, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.55 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.00, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 Зорепад побажань» «Сузір\›я
почуттів».(рум. мов.)

17.50 «Експромт»
18.20 «Ключ до самопізнання»
18.50 «Формула успіху»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Д \\фільм «Дорогами України»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.05,14.20 Одна за всiх.
10.30 Т/с «Хто у домi господар?»
11.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.25 Х/ф «Схiдна наречена».
14.50,19.45 Дайош молодьож!
15.45, 20.40 Т/с «Унiвер». (2).
18.00 Х/ф «На морi». (2).
22.30 Х/ф «Мамо, не сумуй 2». (2).
00.20 Дурнєв+1.
00.50 6 кадрiв.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.25 Т/с «Шатун».
11.30 «Легенди карного розшуку».
Останнiй бiй Iвана Пахана.
12.00,03.05 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Бушидо». Найкращi бої В.
Зангiєва.
15.00 Т/с «Об`єкт 11».
19.00 Х/ф «Мулан».
21.10 Х/ф «Мiчений». (2).
23.15 Х/ф «Далеко вiд Лох-Несса».
(3).
01.15 Х/ф «Афганець». (3).
02.40 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.40 М/ф: «Кiт у чоботях», «Пес
у чоботях», «Бременськi музиканти».
06.55 Х/ф «Вогонь, вода i... мiднi
труби».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00,01.00 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.00 «Караоке на Майданi».

11.55 Х/ф «Подорож у закоханiсть».
14.10 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон».
17.10 «Зоряне життя. Топ скандалiв
2011 року».
18.05 «Паралельний свiт».
19.05 «Битва екстрасенсiв».
21.05 Т/с «Почати спочатку. Марта».
01.55 Х/ф «Приватний детектив,
або Операцiя «Кооперацiя».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Ранетки».
06.15 Клiпси.
06.30,03.35 Т/с «Журнал мод».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 Х/ф «Розумна дочка селянина».
09.45 М/ф «Том i Джерi: Полiт на
Марс».
11.10 Х/ф «Вигляд зверху кращий».
13.00 Шоуманiя.
13.50 Свiтлi голови.
15.00 Парад порад.
16.15 Файна Юкрайна.
16.55 Х/ф «Скубi-Ду».
18.45 Х/ф «Троя». (2).
22.00 Х/ф «Гола правда». (2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Ходять чутки».
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55 Д/ф «Дивовижна планета».
09.00 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Найдивовижнiшi тварини свiту».
11.00 Д/ф «Мега мисливцi».
12.05 М/ф «Планета 51».
14.00 Х/ф «Кактус i Олена».
16.05 Х/ф «Улюблена донька Тата
Карло».
18.05 «Три сестри».
19.10 Х/ф «Джильї».
21.45 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
23.35 «Велика рiзниця».
00.40 «Нiчне життя».
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Версі ї

Лише 3% водіїв
ніщо не дратує на дорозі…
Керування автомобілем дуже часто стає справою не з легких.
Водії частенько дратуються за кермом, тим самим виснажуючи свій
організм та наражаючи на небезпеку пішоходів. І, на жаль, причини
цього не лише в заторах на дорозі, великій кількості авт, як і не в
тому, що водії вважають усіх, крім себе, на дорозі «дурнями».
Щоби дізнатися, що
ж так дратує наших водіїв
на автошляхах, соціологічна група «Рейтинг»
провела опитування.
З’ясувалося, що найбільше водіїв дратують ті
«колеги», які підрізають
їх на автошляхах – 63%,
ускладнюють проїзд іншим – 51%, не показують, коли звертають чи
перелаштовуються на
іншу смугу – 46%, засліплюють дальнім світлом
своїх візаві – 42%. Також добряче дратуються
люди за кермом через
тих, хто їде центром дороги або між смугами
– 35%, відмовляється
пропускати інші автівки – 35%, добряче перевищує швидкість
– 34%, говорить по мобільному – 25%,
лається та жестикулює – 24%. Найменший
відсоток зібрали водії, які на червоне світло
із зеленою стрілкою не звертають на це
уваги – 22%.
Значно менше українських керманичів
дратують на дорозі повільні водії, їх близько 13%, також ті, що голосно слухають
музику в машині – 14%, їздять на брудних
машинах в добру погоду – 9%, курять за
кермом – 9%, постійно пропускають перед
собою інші машини – 5%. Та тільки 3%
українських водіїв ніхто і ніщо не дратує.
Якщо порівнювати результати поді-

бного опитування американського журналу «Motor Trend», то американських і
українських водіїв однаково дратують ті,
що дозволяють собі говорити по мобільному
за кермом.
– Автомобіль – це маленький чоловічий
світ, – розповідає Альона ГОЛОВІНА,
практикуючий психолог. – Чоловіки
до машин ставляться із великою любов’ю,
дуже часто вони їм дають імена, розмежовують їх за статтю. Автомобіль чоловіку
надає відчуття впевненості та безпечності.
Через це дуже часто маленькі зростом
мужчини купують великі авто, таким чином
роблять себе більшими, вивищують себе

над іншими.
Чоловіків дратує все, що відбувається
на дорозі не за їхнім «сценарієм». Бо всі
небажані рухи сприймаються як посягання
на їхнє я.
Цікаві факти:
Водії, котрі перевищують швидкість,
розмовляють по мобільному, курять та голосно слухають музику в автомобілі, більше

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

йозніша організація і зосередженість.

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Обставини можуть принести задоволення і винагороду за наполегливу роботу, а також необхідність
піти на жертви і бажання взяти на себе відповідальність. Обмеження і обов’язки скоротяться і, можливо,
навіть зникнуть. Імовірна фінансова допомога у
якості плати за вашу давню добру послугу.

РАК

Нетерпіння може спонукати вас діяти наперекір
владі, правилам і вказівкам. Гнів і роздратування
можуть ускладнити становище, якщо ви не зробите
зусилля, щоб направити негативну енергію в позитивне русло. Уникайте перевтоми, стресів і перенапруги. Остерігайтеся піддатися гніву чи смутку.

ЛЕВ

Знання, які набудете, а також люди і ситуації, з
якими зіштовхнетеся в ці дні, допоможуть вам розширити свій особистий вплив і владу або хоча б створити
враження, що ви володієте такою владою. Незважаючи на не дуже райдужні перспективи, ви зумієте
здійснити певний прогрес – це краще, ніж нічого.

ДІВА

Ваш особистий вплив, яким ви часто користуєтесь, може виявитися неефективним. Причиною
подібного явища можуть стати спроби осягнути неосяжне. Зосередьтеся на більш локальних проблемах
– і ви досягнете прогресу

Цього тижня вам буде потрібна виваженість у
прийнятті рішень. Ваша помірність знадобиться у
боротьбі з переоцінкою фізичних сил і здібностей.

ТЕРЕЗИ

Якщо вам вистачить сили волі і здорового глузду,
щоби не робити поспішних дій та висновків – це
приведе вас до успіху.

СКОРПІОН

Якщо хочете уникнути невдач, не слід забувати
про мудрість і помірності, оскільки ви можете переоцінити свої фізичні здібності або потенційний успіх.
Радість доставлять швидкість і розкіш, у результаті
чого ви зможете дозволити собі придбати розкішний
засіб пересування.

СТРІЛЕЦЬ

Цілком можливо, що ви зіткнетеся з перешкодами на шляху до успіху. Ці перешкоди можуть бути
викликані вашою впертістю, гордістю, жадібністю,
потуранням слабкостям або переоцінкою своїх
можливостей. Тримайтеся осторонь від тих, хто
схильний до цього.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету
іпотеки: ЛОТ № 1 – домоволодіння (одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А),
загальною площею 50,50м2, та являє собою двокімнатний кам’яний окремо розташований
житловий будинок, одноповерховий окремо розташований житловий будинок з підвалом та
мансардою (літ. В) загальною площею 349,40м2 та сарай (літ. Б) площею забудови 22,72м2)
знаходиться в м. Сокиряни, пров. Головачука (пров.Банний), буд.6. Сокирянського району
Чернівецької області, та є власністю Боднар Зінаїди Павлівни (м. Сокиряни, вул. Ватутіна,21).
Одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А) – загальна площа - 50,50м2, житлова –
22,30м2 та складається з: (підвал – 14,30м2, кухня – 5,40м2, 1-а житлова кімната – 11,90м2, 2-га
житлова кімната – 10,40м2, коридор – 8,50м2) висота поверху – 2,45м.. Житловий одноповерховий будинок з підвалом та мансардою (літ.В) загальна площа – 349,40м2, житлова площа – 200м2
та складається з: підвал – 128,20м2( приміщення №1 – 3,40м2, приміщення №2 – 40,9м2, комора
№1 – 3,40м2, комора №2 – 2,90м2, комора №3 – 3,70м2, комора №4 – 4,20м2), І-поверх (коридор
– 4,70м2, 1-а кімната – 100,5м2, вбиральня – 1,6м2, вбиральня – 4,70м2, комора – 3,00м2, 2-га кімната – 8,70м2, 3-тя кімната – 8,5м2, 4-а кімната – 84,50м2, кухня – 10,80м2)., висота підвалу – 3,0м,
висота І-го поверху – 2,80м. Сарай (літ.Б) площа забудови – 22,72м2, висота приміщень – 1,65м.
Фундаменти – бутобетонні, камінь-ракушняк, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, перекриття –
дерев’янні балки, заповнення глиновалькове, з/б плити, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги
дерев’яні, керамічна плитка, цементні, двері – дерев’яні, вікна – дерев’яні, оздоблення – побілка
водяними сумішами, пофарбування олійними фарбами, штукатурка, оббивка вагонкою Інженерне
устаткування – електропостачання, газифікація, водопостачання, інд.опалення. Технічний стан
домоволодіння характеризується як добрий. Земельна ділянка загальною площею 0,06га, на якій
знаходиться домоволодіння належить боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва про право власності САВ №048851 від 06.04.2007р. та державного акту на право власності
на земельну ділянку серії ЯБ №639372 від 23.01.2006р.. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 584520,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25095 від 19.12.11)
Гарантійний внесок – 29226,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Державний Ощадний Банк України» в особі Сокирянського
відділення №6801 (м. Сокиряни, вул. Горького, буд 5).По лоту обмеження на використання загальні
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для
житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ
КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені
на 03 лютого 2012 р. об 15:00 год. за адресою: м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні
Сокирянського РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 03 лютого 2012 р. до 14:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в
ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Вам потрібна тверда рішучість досягти успіху,
неважливо, якими темпами. Направте свої зусилля на зміцнення здоров’я та поліпшення фізичної
форми. Труднощі допоможуть зрозуміти: щоби
закласти міцний фундамент успіху, потрібні сер-

Цього тижня намагайтеся збільшити число
своїх контактів і розширити коло спілкування.
Отримаєте цінну інформацію та ідеї завдяки
вашій увазі та фізичній зайнятості. Чудовий
період для пошуків можливостей розширити
свій бізнес, освіту, літературну творчість.

До теми

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних
торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – адмінприміщення площею 80,9 кв. м; будівля розливної; вбиральня; депо пожежне; електростанція; операторська; погріб; прохідна;
склад тарний - 2 од.; за адресою: Чернівецька обл.., Сокирнянський р-н, м. Сокиряни, вул. Залізнична, 36.Адміністративний будинок (літ. «А») – пл. 80,9 кв. м; будівля розливної (літ. «Д»); вбиральня
(літ. «М»); депо пожежне (літ. «Е»); електростанція; операторська (літ. «К»); погріб (літ. «Пг»); прохідна (літ. «Л»); склад тарний (літ. «Н», «О») Фундаменти - бетонні; стіни - цегляні; перекриття
- дерев›яні; покрівля - азбестофанера; підлога - бетонна, плитка; отвори - дерев›яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання, каналізація. Земельна ділянка
знаходиться в довгостроковій оренді.Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Стартова ціна лоту 65 731,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00083 від 30.12.2011 р.). Гарантійний
внесок у розмірі 3 286,00 грн. без ПДВ.ЛОТ № 2 – нежитлова будівля літ. «А»; склад літ. «Б»; резервуар металевий об’ємом 25 куб.м. типу РГС-25 в кількості 7 шт.; резервуар металевий об’ємом 25
куб.м. типу РГС-25 за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Кобилянської О., 80.
Нежитлова будівля літ. «А» площею 32,4 кв.м. та склад літ. «Б» фундаменти та стіни – кам’яні, перекриття – з/б, покрівля – рулонна, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання. Земельна ділянка площею 4600 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі – продажу. Стартова ціна лоту
- 352938,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00084 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі – 17646,9 грн. без ПДВ.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ
«Український промисловий банк». Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”.Торги відбудуться 02.02. 2012 р. о 10.00 г за адресою: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. Шевченка,7, в приміщенні ВДВС
Сокирянського РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних 02.02. 2012 р. до 09.00г.Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора
прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ
у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-б.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а,
ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
предмету іпотеки:ЛОТ № 1. Двокімнатна квартира на 1-му поверсі 1-о поверхового житлового будинку, загальною площею 52,60 кв.м., розташована за адресою: м. Сторожинець,
вул. Шевченка, буд. 22, кв. 4, що належить Кривко Мирославі Іванівні (м. Сторожинець, вул.
Шевченка, буд. 22, кв. 4, Чернівецька обл.). Житлова площа квартири 35,30 кв.м. Квартира по
факту являється одноповерховим одноквартирним цегляним будинком, який має незручності
в частині спільного в’їзду та двору; складається з двох кімнат (1-а – 17,90кв.м, 2-га – 17,4кв.м),
кухні – 8,60кв.м, ванної – 4,10кв.м. та коридору – 4,6кв.м. висота – 2,55м. Матеріал зовнішніх
стін - цегла; покрівля – шифер; підлоги – дошка; вікна, двері – дерев’яні ; внутрішнє оздоблення
– вапно побілка, керамічна плитка. Комунікації - від міських мереж. Технічний стан квартири
добрий. Поряд з будинком знаходяться госп. будівлі – 2 сараї – цегла, шифер, двері дерев’яні.
Квартира належить боржнику на підставі договору дарування ВКВ/587263/5151/23.11.2007.
Земельна ділянка площею 0,02га перебуває в користуванні гр.. Арушаяна М.Б.Стартова (початкова) ціна – 116105,60 грн. (без ПДВ) (Договір № 1-25071 від 21.10.2011 року). Гарантійний
внесок у розмірі - 5805,28 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в рахунок погашення
заборгованості перед: ПАТ «УкрСиббанк» (м. Чернівці, вул. Головна, 119, інд. код. 09807750).
ЛОТ № 2. Двокімнатна квартира на 1-му поверсі 1-го поверхового житлового будинку, загальною площею 51,50 кв. м., розташована за адресою: м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд.
47, кв. 2, що належить Уреке Сергію Радіоновичу (с. Банилів-Підгірний, Сторожинецький р-н,
Чернівецька обл.). Житлова площа 36,10 кв. м (1-а кімната – 21,40 кв. м, 2-а – 14,70 кв. м, );
кухня – 6,50 кв. м: коридор – 7,30 кв. м.; висота - 2,8 м. 1 веранда – 1,60 кв. м., 2 коридор – 7,30
кв. м. загального користування. Матеріал зовнішніх стін – цегла; перекриття підлоги – дошка;
вікна, двері дерев’яні; внутрішнє оздоблення – колірна побілка. Комунікації - від міських мереж.
Технічний стан квартири задовільний. Квартира належить боржнику на підставі Договору
купівлі-продажу ВКЕ 926942/826/25.02.2008.
Стартова (початкова) ціна – 193050,75 (без ПДВ) (Договір № 1-25072 від
21.10.2011року). Гарантійний внесок у розмірі – 9652,53 грн. (без ПДВ). Майно реалізується
за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «УкрСиббанк» (м. Чернівці, вул.
Головна, 119, інд. код. 09807750). По лотам обмеження на використання загальні для
житлових будинків. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 33829204, одержувач - ТОВ “Торговий дім
Укрспецреалізація”.Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на «03» лютого 2012 р. об 10 год. 00 хв. за адресою: м. Сторожинець, вул.
Ватутіна, 11, в приміщенні ВДВС Сторожинецького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв по лотам
«03» лютого 2012 р. до 09 год.00 хв.Остаточна оплата здійснюється протягом десяти робочих
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лотам - на поточний
рахунок № 37314001002792 в ГУДКУ в Чернівецькій області в м. Чернівці, МФО 856135, код
ЄДРПОУ 25079942, одержувач - ВДВС Сторожинецького РУЮ.Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах, потрібно звернутися до організатора
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація».
Довідки за телефоном: 098 383 33 39.

порадницькі

дратують пасажирів, ніж самих водіїв. При
цьому пасажирів практично ніколи не дратують повільні водії.

Згідно з результатами дослідження,
з’ясувалося, що менше третини дорослого населення України у віці старше 18
років водять автомобілі. Решта опитаних,
близько 70%, його не водять узагалі. Серед
вітчизняних водіїв переважають чоловіки,
кількість яких становить понад 80% і люди
середнього та старшого віку від 30 до 50
років.
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РИБИ

Обставини нададуть можливість висловити
свої емоції, отримати бажане або слідувати бажанням своєї душі. Але це не означає, що ви досягнете
успіху: у вас лише з’явиться можливість, яка може
спричинити за собою успіх.

Цього тижня зможете позбавитися від різних обмежень. Ретельне планування, наполеглива робота,
організаторська діяльність і виявлене при цьому терпіння не тільки допоможуть вам знайти зрілість, досвід
і мудрість, але й принесуть успіх і заслужене визнання.

Обставини вимагають розширення навичок
і знань. Зросте відповідальність, пов’язана з використанням базових навичок. Результатом може
виявитися нова робота або додаткові доходи. Щодо
родини, можливо, вам доведеться взяти на себе
додаткові обов’язки.

12

Передплатний індекс

№2 (419) 12.01.2012– 18.01.2012

09584

на коня!

Конкурси з програмування стають
більш масовими, а роботи їх учасників
використовуються на уроках
І це попри те, що даний предмет у
звичайних школах після освітньої
реформи майже не вивчається
Наш світ стає цифровим і
комп’ютерним. У цьому нас вкотре
переконали юні програмісти та вебдизайнери, які мірялися силами в
обласному конкурсі з інформаційних
технологій та взяли участь у конкурсі
«Байт» на кращу комп'ютерну програму. До фіналу потрапив 81 учасник –
учні шкіл і вихованці гуртків інформаційних технологій. Вони виборювали
першість у таких номінаціях: «Офісменеджмент», «Веб-програмування»,
«Програмування», «Комп’ютерна
графіка» та «Ігрові програми». Також
представили домашню роботу за темою секції, в якій працювали. Це були,
зокрема, проект веб-сайту «60 років з
дня народження Назарія Яремчука»,
презентація «100 років з дня народження Михайла Янгеля», малюнки
в графічному редакторі Paint на теми:
«Безпека дітей в Інтернеті», «Моє
хобі» та «Комп'ютер очима дітей».
Поважне журі рекомендувало використовувати навчально-демонстраційні програми, підготовлені учасниками конкурсу, на уроках математики,
астрономії, біології, історії, українознавства, літератури, інформатики.
Серед них – роботи Тетяни Попович
(Вашківецька ЗОШ Вижницького району), Крістіни Бондрабури (Чернівецька
ЗОШ №30), Андрія Кожолянка (Сторожинецький ЦДЮТ), Назара Проданюка
(ОЦ НТТУМ), Богдани Чев'юк (Путила),
Надії Куцик (Чернівецька ЗОШ №24),
Дарини Зарайської (Чернівецька гімназія №2), Максима Перогана (Кельменецький ліцей), Богдани (Глибоцький БТДЮ) та інших.
Серед презентованих робіт «100
років з дня народження М.К. Янгеля»
член журі Віталій Яценко, завідувач
Чернівецького музею авіації та космонавтики, відзначив таких авторів, як
Ігоря Панчука (Чернівецька гімназія
№2), Павла Блажчука (КЮТ «Кварц»),

Олексавндра Німчука (Банилів-Підгірнівська гімназія), Сергія Дудкевича
(МЦ НТТУМ).
Серед таких талановитих програ-

спостерігається добра тенденція –
конкурс з програмування стає все
більш масовим.
Серед одних із домашніх завдань

«Допоможи пт

Секція «Комп’ютерна графіка» за роботою
містів журі відзначило також Михайла
Бабина (Хотинський БДУМ), Хритсину
Рябу та Орисю Карбунар (ЗОШ І-ІІІ ст.
c.Вашківці Сокирянського району),
Наталію та Ротар та Ірину Ротар (Новоселицький БДТ), Владислава Новікова
(Новодністровська гімназія), Мірелу
Зеленко (Глибоцький БТДЮ).
– На жаль, програмування у звичайних школах після освітньої реформи вже майже не вивчається,
– зазначив А.М.Бандалак, член журі
в номінації програмування, вчитель
інформатики Вашковецької ЗОШ
Сокирянського району. – Але світ не
без творчих людей. І багато вчителівентузіастів з усієї області навчають
своїх вихованців програмуванню
у власний вільний час. Такий стан
душі... Без цього вони працювати не
можуть. Тим паче, що наші діти дуже
талановиті. Це було помітно під час
виконання складних конкурсних
робіт. Із завданням справилися всі.
Особливо ж гарними та змістовними
були роботи переможців конкурсу.
Загалом, протягом останніх років

конкурсу було створення сайту про
нашого славного земляка Назарія
Яремчука. Всі учасники з ним успішно

ахам взимку!»
– комп’ютерна
графіка, автор
Даша ЗАРАЙС
ЬКА
Тимчук з Шебутинецької ЗОШ Сокирянського району крім традиційних
І, зрозуміло, що в цьому контекзасобів продемонстрував знання та
сті сподівання учасників журі на те,
вміння застосовувати новітні технощо наші програмісти нарешті колись
логії, якими користуються професійні
знадобляться й Україні, прозвучали
Веб-розробники. Його конкурсну
сумно.
роботу «Пам’яті Н.Яремчука» можЯк наголосила голова журі Є.М.
на переглянути за посиланням Тимофієва, доцент факультету
http://nazaryaremchuk.cv.ua/.
На очному турі учні повинні були
за одну годину створити сайт, який
би презентував славне місто Хотин.
Незважаючи на обмежений час, всі
учасники завдання виконали. А пер-

Диплом у переможця

Учасники конкурсу створюють вебсторінку про Хотинську фортецю
впоралися.Більше того, на окремих
сайтах є можливість переглянути
цікаві відеоматеріали. Так, Сергій

шість тут здобула одна з наймолодших
учасниць – учениця 7-го класу гімназії
№1 м. Чернівці Таїсія Стринадко.

комп’ютерних наук Чернівецького
національного університету ім. Юрія
Федьковича, конкурс справив гарне
враження, засвідчивши, що в країні
є талановита молодь і є люди, готові
її підтримати. «Хочеться подякувати
організаторам конкурсу – за змістовні
завдання, керівникам – за підтримку і
допомогу своїм учням, учасникам – за
цікаві роботи, – сказала вона на завершення. – І всім бажаємо натхнення
і нових здобутків. Хочеться вірити, що
наша талановита молодь нарешті буде
потрібна в Україні, а не за кордоном.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»,
фото Василя ТЕРЛЕЦЬКОГО

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до
продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – будівля контори площею 72,46 кв. м; вбиральня; ворота; криниця; огорожа у кількості
3 шт.; операторська, площею 50,7 кв. м; погріб; сарай, склад матеріалів площею 132,7 кв. м, за адресою Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. Залізнична,
3.Будівля контори (літ. «А-І») площею 72,46 кв. м, вбиральня (літ. «Е»); ворота; криниця; огорожа у кількості 3 шт.; операторська, (літ. «В») площею 50,7 кв. м; погріб; сарай
(літ. «Г»), склад матеріалів (літ. «Б») площею 132,7 кв. м. Фундаменти - з/б; стіни - цегляні; перекриття - дерев›яні; покрівля - азбестофанера; підлога - дерев›яна;
отвори - дерев›яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, опалення.Земельна ділянка площею 13623 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.Майно належить
боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Стартова ціна лоту 345 398,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00087 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 17 269,00
грн. без ПДВ.ЛОТ № 2 – операторська (літ. «А-І») площею 22,4 кв. м, ворота металеві – 2од.; огорожа, склад (літ. «Б») за адресою: Чернівецька обл. Кельменецький р-н, смт.
Кельменці, вул. Бесарабська (Енгельса), 96А.Фундаменти - бетонні; стіни - цегляні; перекриття - з/б; покрівля - азбестофанера; підлога - дерев›яна; отвори - дерев›яні.
Інженерне забезпечення: електропостачання.Земельна ділянка знаходиться в довгостроковій оренді.Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.
Стартова ціна лоту 91 935,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00088 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 4 596,00 грн. без ПДВ.Майно реалізується за кошти в рахунок
погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок №
26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудуться 02.02. 2012 р. о 14.00 г
за адресою: Чернівецька область, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, в приміщенні ВДВС Кельменецького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних 02.02.
2012 р. до 13.00г.Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55
02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-б.
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