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Лебеді чекають...
Фото Василя Гаврилиці

versii.cv.ua

Тривожна звістка про те, що лебеді
в Чорториї потерпають від голоду,
облетіла Інтернет. Делегація від «Версій»
побувала на унікальному буковинському
Лебединому озері, аби привернути до
порятунку прекрасних і величних птахів
увагу небайдужих.

2 стор.

акценти
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абзац новин

255 чернівчан
притягли до відповідальності
за порушення закону про

О
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Чернівцях відбудеться Марш на
підримку сім’ї Павличенків – о
14 годині 12 січня від стадіону «Буковина». Справа стосується вбивства
42-річного судді Шевченківського
райсуду Києва Сергія Зубкова, яке
сталося у березні 2011 року. Правоохоронці за підозрою у вбивстві затримали
батька і сина Павличенків. Після цього
затримання справа набула великого
резонансу. Підсудні не визнали своєї
вини. Увагу громадськості до справи
привернули друзі родини й небайдужі
активісти. Найбільших масштабів рух
набув після оголошення обвинувального вироку 2 жовтня 2012 року. Тоді
футбольні фани (молодший Павличенко вболіває за київське «Динамо»)
всієї України оголосили протест проти
несправедливого суду. 25 листопада
2012 року у Києві близько двох тис.
осіб вийшли на мітинг на підтримку сім›ї
Павличенків. На думку мітингувальників, усі звинувачення в бік підсудних
неправдиві, а рішення суду неправомірні. Павличенків підтримали також
деякі футболісти «Динамо» (Київ),
зокрема півзахисник Тарас Михалик.

З

а тиждень у Чернівцях народилося 93 малюки. За
перший постноворічний тиждень,
від 1 по 7 січня, в двох пологових
будинках міста народилося 93
дитини: 49 дівчаток і 44 хлопчики.

куріння

Палити в громадських місцях – все одно що ходити до вітру...

позиція висунула кандидатів у депутати на довиборах
до Чернівецької облради, що
відбудуться 3 лютого. Ними стали
голова Чернівецької міської організації
ВО «Батьківщина» Юрій Скорейко та
представниця від «Фронту змін» Марія
Філіпчук, що входила до ініціативної
групи «Захистимо Чернівці». Висунення та погодження кандидатур
відбулося на обласних конференціях
парторганізацій ВО «Батьківщина» та
«Фронт змін» 4 січня. Проміжні вибори
призначені у зв’язку з тим, що депутат
облради від округу №50 (Чернівці)
Максим Бурбак і депутат облради від
округу №21 (Кіцманський район)
Олександр Фищук обрані народними
депутатами України на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.

16 грудня 2012 року набрав
чинності Закон України від 24 травня
2012 року «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про
обмеження місць куріння тютюнових
виробів». Він розширює перелік громадських місць, де забороняється
куріння тютюнових виробів, а також
електронних сигарет і кальянів.
Від моменту набрання чинності
Законом співробітники УМВС Чернівецької області до адміністративної
відповідальності притягнули 346
правопорушників, у тому числі 255
у Чернівцях.

Якщо ти не хочеш покинути курити заради своїх
легень, серця чи горла,

можливо ти
зробиш це заради
свого пеніса?!

Працівники міліції застерігають: порушникам закону загрожує штраф у розмірі до 340 гривень!

Міську раду неправильно зрозуміли
або Cила друкованого слова
Начальник управління праці та соціального захисту Альона Долга у ЗМІ запевняє,
що недійсними є тільки тимчасові, неіменні соціальні проїзні. Вони дійсно видавалися на
період до 31 грудня, тож малозабезпечені чернівчани можуть звернутися до районних
управлінь праці та соціального захисту і обміняти ці квитки на іменні. Відтак чернівчанам
з іменними квитками перевізники відмовляти не мають права. Проїзні
чинні на маршрутах №№: 1-А, 5, 7, 8, 9, 9-А, 10, 11, 12, 13, 13-А, 15, 16,
17, 18, 20, 24, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 щодня від 10
до 15.00. Тему компенсації коштів перевізникам чиновниця не зачіпала, але запропонувала скаржитися на
відмови в безкоштовному проїзді за наявності іменного соціального квитка за телефоном 55-14-04.
Тим часом водії маршруток таки заперечують
проти поїздок з соціальними проїзними. Дехто з
пенсіонерів доводить своє право на поїздку…
за допомоги вирізки з газети.

Дмитро ЦАРЕНКО, «Версії»

погляд політолога

Обмежити апетити
На початку нового року європейці
помітили, що ціни в країнах ЄС відчутно
зросли. Не лише Європі важко: наприкінці року минулого США ледве уникли
дефолту. Тривожні дзвіночки: вони
свідчать про серйозні економічні проблеми сучасного світу. Якщо
у багатьох країнах Азії, Африки та Латинської Америки більшість
населення традиційно живе у злиднях, то в розвинутих країнах
«золотого мільярда» рівень споживання постійно зростав. Проте
нині він загальмувався й виникла тенденція до його скорочення.
Американські фахівці підкреслюють: уперше за післявоєнні роки
молоде покоління громадян США стало біднішим, ніж його батьки.
З’ясувалося, що ресурси планети не безмежні й надлишкове
споживання їх загрожує вичерпанням найнеобхіднішого. Апетити
слід обмежувати, інакше біда неминуча. А олігархи пострадянського простору лише починають «розгортатися по-справжньому».
Розкішні палаци, яхти, приватні літаки та вертольоти – цими
іграшками вчорашні комсомольці, а тим більше зеки, ще не встигли
награтися досхочу. За ними тягнеться й їхня чиновницько-ментівська обслуга. Колись Ленін, розповідаючи казочку про майбутнє
«загальне щастя», використав образ золотого пісуару, в який при
комунізмі трудящі справлятимуть малу нужду. А символом сучасного індивідуального щастя правителів став уже золотий унітаз…
Необмежене споживання призводить лише до безповоротного
марнування величезних ресурсів. Учені, філософи, релігійні діячі
закликають людство зупинитися, доки не пізно. Але хто ж до них
дослухається? Масова людина здатна лише сліпо копіювати своїх
ідолів – поп-зірок, знаменитих спортсменів, диваків-мільярдерів,
політичних лідерів. Тих, кого нав’язує суспільству «зомбо-ящик».
А телебачення саме й рекламує шалене споживання, що створює
смертельну загрозу самому існуванню людства.
Коли б представники політичної еліти продемонстрували добровільну відмову від зайвого! Втім, є лише один подібний приклад.
Президентом Уругваю пару років тому став Хосе Мухіка, колишній
партизан і багаторічний в’язень диктаторського режиму. Народжений ще 1935 року, Мухіка все життя боровся за ідеали своєї юності,
серед яких важливе місце посідає соціальна справедливість. Він
пройшов і через важкі бої, і через тортури в катівнях та у цих
страшних випробуваннях загартував власну життєву філософію.
Її не зраджує й посівши найвищу державну посаду. В основі цієї
філософії лежить ідея добровільного самообмеження.
На відміну від своїх зарубіжних колег, Мухіка не будує розкішних палаців, а й далі живе на скромній фермі неподалік столиці. Воду бере з криниці, до Монтевідео добирається за кермом
старенького «Фольксвагена»-«жука». У вільний від державних
справ час зайнятий звичайною фермерською працею. Разом з
дружиною Лусією Тополанські (до речі, членом сенату), президент
вирощує квіти на продаж і овочі для власного столу: він вегетаріанець. Отримуючи президентську зарплату в 12 з половиною
тисяч доларів, собі лишає тільки одну десяту, інші гроші передає на доброчинність. Такий стиль життя дав йому право влітку
2012 р. звернутися до лідерів провідних держав світу із вимогою
обмежити гіперспоживання для порятунку нашої планети. Можливо, цей приклад чомусь навчить інших?

Ігор БУРКУТ

Цьогоріч, приїхавши подивитися на цих розкішних птахів, яких вважають символом вірності
і кохання, адже лебедині пари створюються раз
і на все життя, побачили їх не відразу. Спочатку
навіть подумали, що ці красені покинули чорторийські ставки. Та з’ясувалося: це ставок настільки змілів, що близько сотні великих лебедів
не видно стало під високим берегом.
Як розповів сільський голова Брусниці Іван
Загарія (а Чортория адміністративно належить
до Брусницької сільради), лебеді потерпають
перед усе від мілководдя. Повінь 2010 року

майже знищила ставок, де щороку зимують від
півтори до майже двох сотень лебедів. Мілка
вода в ньому замерзає, і з настанням морозів
зимівля птахів уже третьої зими опиняється під
загрозою. Намагаючись рятуватися, лебеді
перебираються на старе русло Черемоша. Але
й воно останнім часом дуже зміліло.
І цього року Іванові лебеді покидали свій

Фото Ігоря Бесараби

Лебеді чекають...
Місцеві жителі стверджують, що
лебеді вперше прилетіли зимувати до
Чорториї в рік, коли відійшов у вічність
найвідоміший і найулюбленіший
серед земляків уродженець села –
насправді народний актор і режисер
Іван Миколайчук. «Наче Іванова душа
повернулася до рідної домівки»,
– кажуть і звуть Лебедине озеро
Івановим.
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ставок і шукали глибшої води. Та коли почалася
відлига – повернулися.
«У робочі дні ми постійно підгодовуємо
наших лебедів, – розповів Іван Теофілович.
– У вихідні ж надія – на гостей села, туристів.
Зазвичай їх приїжджає чимало і всі везуть
гостинці лебедям. Трохи сутужно було птахам
останніми вихідними: люди знали, що лебеді

полетіли з озера, тож мало хто їхав сюди. Та
лебеді, як потепліло, повернулися. І звістка
про їхнє повернення вже поширилася, тож і
люди приїжджають і підгодовують».
У Чорториї вчора було мінус 25. Удалині,
біля протилежного берега заледенілого ставка
на кризі крутили лунки й мерзли рибалки. А
лебеді своїми лапками збовтували воду, аби
не замерзла. Крига наступає.
Побачивши людей, птахи дружно і довірливо попрямували до берега. Один птах
залишився байдужим до привезеного корму,
поглянув здалеку і знову сховав голову під
крило. Хворий, мабуть…
Ми почали висипати з мішків куплені дорогою за фінансової допомоги добрих чернівчан
Галини Муринюк і Василя Гаврилиці гостинці
– кукурудзяне зерно. Птахи жадібно їли. Щоправда, видно було, що їх недавно підгодовували: подекуди виднілися залишки зерна.
Роздивившись, ми зрозуміли, чому птахи його
не з’їли: зерно прекрасно було видно… через
прозору кригу. Воно впало у воду при березі,
а вона замерзла.
…У Європі в багатьох містах для пари лебедів на ставках та озерах виділяють спеціальні
місця, а до королівських садів цих птахів завозили, щоби прикрасити їх.
…Лютий мороз погнав нас до автомобіля.
А чорторийські лебеді залишилися. На королівських – бо лебединих! – ставках Чорториї.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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14.01 - 20.01.2013

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Хоббіт: Несподівана подорож»: 10.00, 14.30, 21.10; «Три
богатирі на далеких берегах»: 13.00, 17.30; «Анна Кареніна»: 19.00.
Малий зал: «Свято – попадос»: 12.30, 20.30; «Вишенька в новорічному
торті»: 14.00, 18.30; «Злітна смуга»: 16.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Джек Річер»: 10.20, 12.40, 15.00, 19.40, 22.00; «Життя Пі 3D»: 17.20.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Хоббіт: Несподівана подорож»: 13.30; «Три богатирі на далеких берегах»: 16.30; «Джентельмени удачі»: 17.50; «Дублер»: 10.30, 12.00,
19.40, 21.10.
Малий зал: «Джентельмени удачі»: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
ПАБ «PUBLIK»
10 січня: GROUCHO (Шетффілд, Англія).
11 січня: «КораЛЛі» (м. Івано-Франківськ).
12 січня: «Beer-Gun» (м. Чернівці).
13 січня: Маланка з гуртом «Rura» (м. Івано-Франківськ), конкурси,
народні забави, вуличні музики, першим 50-тьом костюмованим гостям
50 гр. горілки і канапка у подарунок.
14 січня: Іван Боголюбський (м. Чернівці).
15 січня: «Гвавт» (м. Чернівці).
16 січня: Павло Нечитайло (м. Кам›янець-Подільський).
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
10 та 11 січня, 10.30, 13.00: «Ще раз про Червону Шапочку».
12 січня, 10.30, 13.00: «Карлсон, який живе на даху»; 18.30 «Шельменко-денщик».
13 січня, 12.00: «День народження кота Леопольда»; 18.30: «Різдвяна
ніч».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
15 січня, 15.00: «Шовковий шлях». Виставка вишиваних робіт Світлани
Малини.
16 січня, 16.00: Виставка фото з сімейного архіву Грегорі фон Реццорі.
«Світ моїми очима». Виставка фотографій Олесі Левицької (УкраїнаІталія). Фотовиставка «Персональний погляд» (Чернівецьке відділення СФХУ).
Скульптура малих форм. Виставка творів Анатолія Піонтковського.
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
11 січня, 12.00, презентація книги доктора історичних наук, професора
ЧНУ Михайла Чучка «Православна обитель над Прутом: минуле і сьогодення чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці «Гореча»
в Чернівцях».
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
10 січня, 11.00, 13.30: «Про Івана Багатого».
11, 12 січня, 11.00, 13.30: «Хмаросяг для морських свинок».
13 січня, 11.00, 13.30: «Козенята та Сірий Вовк».

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25,07.20 Рецепти здоров`я.
06.30 АгроЕра.
06.35,07.40 Глас народу.
06.40,07.15 Країна on-line.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.25 Заголовки.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.20 Д/ф «О. Яковлєва. Я
сама».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,10.10,12.35,13.00 Погода.
09.20 Дитячий фестиваль
«Змiнимо свiт на краще».
10.15 Мiжнародний фестиваль
«Щасливi долонi 2012».
11.30 Х/ф «Макар-слiдопит», 1 с.
12.40 Змiнимо свiт на краще!
13.05 Право на захист.
13.25 Темний силует.
13.35 Х/ф «Звичайне диво».
14.40 Вiкно до Америки.
15.05 Т/с «Маруся».
16.40 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Агро-News.
18.55 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
19.35,21.25 Мiсце зустрiчi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Кiно в деталях.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Ciльрада.
01.55 Х/ф «Звичайне диво».
02.55 Мiжнародний фестиваль
«Щасливi долонi 2012».
04.10 Дитячий фестиваль
«Змiнимо свiт на краще».
05.00 «Вiра. Надiя. Любов».
Канал «1+1»
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.10,04.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11.45 Х/ф «Бiлоснiжка. Помста
гномiв».

13.50 Мелодрама «Якось на
Новий рiк».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.00 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiтнi».
00.25 Х/ф «Перлина Нiлу».
02.20 Драма «Коханець ледi
Чаттерлей».
04.35 «Голос. Дiти».
Iнтер
05.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою».
13.25 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 Х/ф «Зимовий круїз».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Життя, якого не було».
20.00 «Подробицi».
20.30,01.45 «Спорт у Подробицях».
20.35 Т/с «Дiльничний».
22.25 Д/ф «Росiя. Повне затемнення».
23.25 Х/ф «Пригоди молодого
Шерлока Холмса».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.50 Т/с «Усе, що нам потрiбно».
ICTV
05.50 Служба розшуку дiтей.
05.55,07.05,01.15,03.15 Погода.
06.05,04.20 Свiтанок.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Кiшки проти собак».
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Знайомтеся: Дейв».
14.50 Х/ф «Син Маски».
16.45 Х/ф «Маска».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Морський патруль».
22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
23.50 Т/с «Таксi».
01.20 Х/ф «Своє чуже життя», 1
с. (2 категорiя).
03.20 Т/с «Пiд прикриттям».
04.05 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»
06.45, 08.35, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 07.25 ,08.30, 23.45, 00.35
«Огляд преси»

ТЕАТР
ЛЯЛЬОК

14 січня
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.00,
23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
07.10, 08.10, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.40 «Трансмісія-новини»
08.15, 08.50 «Хроніка тижня»
08.25, 08.45, 10.10, 12.30, 13.50,
16.50, 23.50 «Погода»
09.15, 13.10, 14.10 «5 елемент»
09.50 «Корисні новини»
10.30, 11.20, 12.15 «РесПубліка
з Анною Безулик»
11.00 «Час новин»
14.50, 18.35 «Корисні новини»
15.15 «Мамина школа»
16.10 «Мотор»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Територія закону»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
19.30, 20.10, 21.10 «Час. Підсумки дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.15 «Податковий щоденник»
23.30, 00.25 Crime News
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Гра долі
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»Україна».
06.00,05.05 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Єфросинiя. Продовження», 479 с.
07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.45 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Куля-дура 4: агент i
скарб нацiї», 1 i 2 с.
11.50 «Хай говорять. Некохана
дружина Iллi Рєзника», ч. 1.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб», 9
i 10 с.
19.20,03.35 «Говорить Україна».

20.00 Т/с «Дикий 3».
21.45 Х/ф «Хеллбой 2: Золота
армiя». (2 категорiя).
23.45 Х/ф «Обитель зла 2:
Апокалiпсис». (3 категорiя).
01.15 Х/ф «Вовк». (2 категорiя).
04.15 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 - «Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 - «Новини»
08.00, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 - «Погода»
09.00, 23.30 – Д \\ф «Коннект»
10.25 – «Зав’язь»
11.00 - «Святині Буковини»
11.30 - «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 – «Експромт»
12.40, 16.30, 19.30 – «Палітра»
13.20 – «Акценти»
13.50, 16.20 – М/ф
14.00 – «Країна талантів»
14.30, 22.25, 01.30, 03.15, 05.30
– «Телемеридіани»
15.00, 00.10 – Концертна програма
17.32 - «Моє рідне село»
17.45, 20.30 - «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 - «Вечірня студія»
(рум. мов.)
20.00 – «Зелений БУМ»
20.45 - «Вечірня казка»
21.55 – «Служба розшуку дітей»
23.00 – «Час країни»
02.00 - Д\\ф «Абетка виживання»
02.40 – «Телелітопис краю»
04.00 – Х\\ф
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10
«Афіша»
08.00, 15.30 «Малятко»
08.30 «Західний експрес»
09.00, 18.00 «Богатирські ігри»
09.50,15.20, 17.00, 19.35, 01.20
«Парад планет»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Х/ф «Острів надії» (1)
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-

11, 12 січня, 11.00, 13.30:
«Хмаросяг для морських свинок»

понеділок
понеділок
кий репортер»
22.00 Х/ф «У четвер і більше
ніколи» (1)
ТЕТ
06.00 Счастье есть.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.30 Телепузики.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Даша-дослiдниця».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти», 116 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами», 43 с.
12.00 Т/с «Якось у казцi», 13 с.
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40,20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с «Барвиха 2».
17.05,01.20 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45,00.20 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50,00.55 Кузня зiрок 3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с «Метод Лаврової», 5 с.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Реальна кров». (3
категорiя).
01.45 До свiтанку.
НТН
06.15 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Виконавець вироку».
08.00 «Неймовiрна афера доктора «Пi».
09.00 Т/с «Спас пiд березами».
10.50 Т/с «Реквiєм для свiдка».
14.55 Т/с «Захисниця».
18.30 «Випадковий свiдок».
19.00,23.45,02.00,04.15
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного». (2 категорiя).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас».
00.15 Х/ф «Тварюки з безоднi».
(3 категорiя).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2 категорiя).
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».
СТБ
06.05 «Чужi помилки. Родове
прокляття».
06.50,16.10 «Все буде добре!»
08.30,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «Зiркове життя».
10.50 Х/ф «За сiмейними обставинами».

13.30 «Битва екстрасенсiв».
14.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.50,22.35 «Україна має талант! 4».
02.00 Т/с «Доктор Хаус». (2
категорiя).
02.45 «Краще на ТБ».
02.50 Х/ф «Старий Новий рiк».
Новий канал
05.15 Т/с «Як сказад Джим».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.15 Погода.
09.00 М/ф «Незрiвнянний мiстер
Фокс».
10.45 М/ф «Планета 51».
12.40,19.35 Т/с «Татусевi доньки».
13.15 М/с «Злюки бобри».
14.25 Kids Time.
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «АйКарлi».
15.50 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У
свiтi злочинних пристрастей».
17.55,20.35 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.40 Т/с «Щасливi разом».
22.45 Т/с «Школа». (2 категорiя).
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2 категорiя).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Плiткарка».
02.50 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.20 Х/ф «Потапов, до дошки!»
10.20 Х/ф «Замерзла з Маямi».
12.15 «Пороблено в Українi».
13.30 «КВК-2012».
16.10 «Новорiчний парад зiрок».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00,23.25 «Розсмiши комiка».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
00.25 Х/ф «Американська незаймана».
02.00 Х/ф «Брудна любов».
03.20 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25,07.20 Рецепти здоров`я.
06.30 АгроЕра.
06.35,07.40 Глас народу.
06.40,07.15 Країна on-line.
06.45 Вiстi.ru.
07.25 Заголовки.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.20 Д/ф «А. Пугачова. Знайти
мене».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.35 Погода.
09.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
09.50,15.05 Т/с «Маруся».
11.20 Х/ф «Макар-слiдопит», 2 с.
12.40 Хай щастить.
13.00 Х/ф «Вальс довжиною в
життя».
16.35,19.35 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Романси А. Малiнiна.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Азенкур.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Х/ф «Вальс довжиною в
життя».
03.40 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
04.10 Д/ф «Андрiй Малишко.
Мистецтво залишатись собою».
04.40 Д/ф «Княгиня-черниця».
05.10 Д/ф «Я залишаюсь. Ю.
Богатиков».
Канал «1+1»
06.05 «Служба Розшуку Дiтей».
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.10,04.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11 . 5 0 Х / ф « Ч е м п i о н и з
пiдворiтнi».
15.50,02.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45,02.25 «ТСН. Особливе».

20.00 Т/с «Шерлок».
2 2 . 0 0 , 0 1 . 3 5 « Ук р а ї н с ь к i
сенсацiї».
23.25 Трилер «Ларго Вiнч. Початок». (2 категорiя).
03.35 «Сiмейнi мелодрами».
04.35 «Голос. Дiти».
Iнтер
05.30 Т/с «Докази».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,20.35 Т/с «Дiльничний».
11.05,13.00 Д/с «Слiдство
вели...» з Леонiдом Каневським
2».
13.55 «Детективи».
14.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Серце Марiї».
18.10 Т/с «Життя, якого не
було».
20.00 «Подробицi».
20.30,01.50 «Спорт у Подробицях».
22.25 Д/ф «Росiя. Повне затемнення».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс.
Кiмнати смертi: Темне походження Шерлока Холмса».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.00 Х/ф «Хлопець-каратист».
04.00 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.20,06.55,01.15,03.15 Погода.
05.25 Факти.
05.55,04.20 Свiтанок.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.05,20.10 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с «Таксi».
01.20 Х/ф «Своє чуже життя», 2
с. (2 категорiя).
03.20 Т/с «Пiд прикриттям».
04.05 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»
06.45, 08.15, 23.40, 00.25 «Час

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25,07.20 Рецепти здоров`я.
06.30 АгроЕра.
06.35,07.40 Глас народу.
06.40,07.15 Країна on-line.
06.45 Вiстi.ru.
07.25 Заголовки.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.20 Д/ф «О. Сафонова. У пошуках кохання».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.20,12.40 Погода.
09.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
10.25,15.00 Т/с «Маруся».
11.15 Х/ф «Макар-слiдопит», 3 с.
12.45 Українська пiсня.
13.20 Х/ф «Схiдний коридор».
16.35,19.30 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Ювiлейний концерт М.
Гаденка.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Ювiлейний концерт народного артиста України П. Зiброва.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Трафальгар.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Х/ф «Схiдний коридор».
03.20 «Вiра. Надiя. Любов».
04.10 Кубок свiту з футболу 2014.
Щоденник ФIФА.
04.35 Хто в домi хазяїн?
04.55 Д/ф «Елiот Несс проти Аль
Капоне».
Канал «1+1»
06.05 «Служба Розшуку Дiтей».
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
11.50 Т/с «Шерлок».
13.45 «Не бреши менi 3».
14.50 «Сiмейнi мелодрами».
15.45,03.25 «Сiмейнi мелодрами
2».

16.45 «ТСН. Особливе».
20.00 Т/с «Шерлок 2».
22.00 «Табу з Миколою Вереснем».
23.20 Трилер «Ларго Вiнч. Змова
в Бiрмi». (2 категорiя).
01.45 Трилер «Ларго Вiнч. Початок». (2 категорiя).
04.10 «Голос. Дiти».
Iнтер
05.30 Т/с «Докази».
07.00,12.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00 «Новини».
09.10,20.35 Т/с «Дiльничний».
11.00,13.00 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.50 «Детективи».
14.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Серце Марiї».
18.10 Т/с «Життя, якого не було».
20.00 «Подробицi».
20.30,02.05 «Спорт у Подробицях».
22.25 Д/ф «Росiя. Повне затемнення».
23.20 Х/ф «Шерл ок Холмс.
Кiмнати смертi: Очi пацiєнтки».
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.35 «Подробицi» - «Час».
02.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.15 Х/ф «Хлопець-каратист 2».
04.00 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,07.00,01.15,03.15 Погода.
05.30 Факти.
06.00,04.25 Свiтанок.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.25,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
12.55,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.05,20.10 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с «Таксi».
01.20 Х/ф «Улюбленець Бога». (2
категорiя).
03.20 Т/с «Пiд прикриттям».
04.05 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»
06.45, 23.40, 00.30 «Час спорту»

15 січня
спорту»
06.50, 07.25, 23.45, 00.35 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час
новин»
07.10, 23.20, 00.15 «Бізнес-час»
07.30, 08.10 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.50 «Трансмісія-новини»
08.20 «Новини Київщини»
08.40, 12.50, 16.50, 23.50 «Погода»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40 «Корисні новини»
10.30, 11.10, 12.10, 20.10, 19.30,
21.10 «Час. Підсумки дня»
13.10 «Податковий щоденник»
13.35, 14.10, 15.15 «5 елемент»
14.50, 18.35 «Корисні новини»
16.10 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Енергонагляд»
21.40 «Час-Тайм»
22.15 «Агроконтроль»
23.30 Crime News
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»Україна».
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Єфросинiя. Продовження», 480 с.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.45 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Куля-дура 4: агент i
скарб нацiї».
11.50 «Хай говорять. Некохана
дружина Iллi Рєзника. Частина
друга».
15.20,03.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.

17.10 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,04.00 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Дикий 3», 13 с.
20.50 Т/с «Слiд. Богадiльня».
21.45 Т/с «Право на правду».
00.10 Т/с «Тюдори 2», 7 с. (3
категорiя).
01.10 Х/ф «Хеллбой 2: Золота
армiя». (2 категорiя).
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 - «Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 - «Новини»
08.00, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 - «Погода»
09.00, 23.30 – Д\\ф «Коннект»
10.25 – «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 – «Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «На музичній хвилі»
(рум. мов.)
11.40, 17.32 – «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 –– Д/ф «Авіа»
13.20 - «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 – М/ф
14.15 - «Світ книги»
14.30, 22.25, 01.30, 05.30 – «Телемеридіани»
15.00, 00.10 – Концертна програма
16.30 – «Країна талантів»
17.45, 20.30 – «Закон і честь»
18.00, 21.00 – «Студія «А-3»
19.30 – «Ключ до самопізнання»
20.00 – «Невигадані історії»
20.45 - «Вечірня казка»
23.00 – «Час країни»
02.00 - Д\\ф «Герої міфів»
02.40 – «Палітра»
04.00 – Х\\ф
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.10, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.55, 08.55 , 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Моторхедс»
09.00, 16.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Х/ф «У четвер і більше
ніколи» (1)
18.00 Т/с «Енігма» (2)

16 січня
06.50, 08.45, 23.45, 00.35 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час
новин»
07.10, 08.10, 23.20, 00.15 «Бізнесчас»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.20 «Час спорту»
08.25 «Трансмісія-тест»
08.40 «Трансмісія-новини»
08.50, 12.50, 13.50, 16.55, 23.50
«Погода»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10,
21.10 «Час. Підсумки дня»
13.10, 14.10 «5 елемент»
15.15 «Здорові історії»
16.15 «Драйв»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Агроконтроль»
21.40 «Час-Тайм»
22.15 «Акцент»
23.30, 00.25 Crime News
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
20.00 Твоє здоров’я
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»Україна».
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Єфросинiя. Продовження», 481 с.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.45 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Дикий 3», 9 i 10 с.
11.50 «Хай говорять. Адвокат розбушувався».
15.20,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб», 13

i 14 с.
19.20,04.00 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Дикий 3», 14 с.
20.50 Т/с «Слiд. Дiти надiї».
21.45 Т/с «Право на правду»,
24 i 25 с.
00.10 Т/с «Тюдори 2», 8 с. (3
категорiя).
01.10 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
(2 категорiя).
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 - «Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 - «Новини»
08.00, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 - «Погода»
09.00, 23.30 – Д\\ф «Коннект»
10.25 – «Буковинчики-веселинчики»
10.55 – «Пам’ять»
11.25, 17.32 – «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 –– Д\\ф «Авіа»
13.20 – «Експромт»
13.50, 16.20 – М\\ф
14.00 – «Палітра»
14.30, 15.00, 22.25, 01.30, 03.15,
05.30 – «Телемеридіани»
16.30 – «Моє сонечко»
18.00, 21.00 – «Студія А-3»
19.30 – «Акценти»
20.00 - «Зав’язь»
20.30 – «Моє рідне село»
20.45 – «Вечірня казка»
21.55 – «Служба розшуку дітей»
23.00 – «Час країни»
00.10 – Концертна програма
02.00 - Д \\ф «Герої міфів»
02.40 – «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 – Х\\ф
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50 , 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Моторхедс»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 16.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
18.00 Т/с «Енігма» (2)
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
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теле
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00 Х/ф «Запитайте Сінді» (2)
ТЕТ
06.00 Счастье есть.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти», 117 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами», 44 с.
12.00 Т/с «Якось у казцi», 14 с.
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40,20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с «Барвиха 2».
17.05,01.20 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45,00.20 БарДак.
19.50,00.55 Кузня зiрок 3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с «Метод Лаврової», 6 с.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Реальна кров». (3
категорiя).
01.45 До свiтанку.
НТН
05.30 Х/ф «Людина з минулого».
07.10 Х/ф «Сiрi вовки».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Версiя 3».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного». (2 категорiя).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2
категорiя).
00.15 Х/ф «Кiгтистий: легенда про снiгову людину». (3
категорiя).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2 категорiя).
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.05 «Чужi помилки. Нiж в
спину».
06.50,16.10 «Все буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Зiркове життя».

теле

11.00 Х/ф «Любов на два полюси».
12.50 Х/ф «Сужений-ряжений».
14.30 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.45,22.35 «Україна має талант! 4».
02.10 Т/с «Доктор Хаус». (2
категорiя).
02.50 Х/ф «Днi Турбiних».
04.05 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00 Счастье есть.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти»,
118 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами», 45 с.
12.00 Т/с «Якось у казцi», 15 с.
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40,20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с «Барвиха 2».
17.05,01.20 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45,00.20 БарДак.
19.50,00.55 Кузня зiрок 3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с «Метод Лаврової», 7 с.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Реальна кров». (3
категорiя).
01.45 До свiтанку.
НТН
05.00 Х/ф «Митищинський
манiяк».
06.45 Х/ф «Петровка, 38».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Версiя 3».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного». (2 категорiя).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2
категорiя).
00.15 Х/ф «Чорна трясовина». (3
категорiя).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2 категорiя).
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10 «Чужi помилки. Остання
вiдпустка «нiмця».
06.55,16.10 «Все буде добре!»
08.35,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зiркове життя».
10.55 Х/ф «Будинок малятки».
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Папський нунцій відслужив у Чернівцях

Святкову Божественну Літургію

Новий канал
05.15 Т/с «Як сказад Джим».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,19.35 Т/с «Татусевi доньки».
13.10,14.10 Kids Time.
13.15 М/с «Злюки бобри».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «АйКарлi».
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
17.55,20.35 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.40 Т/с «Щасливi разом».
22.45 Т/с «Школа». (2 категорiя).
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2 категорiя).
01.15 Т/с «Плiткарка».
02.45 Зона ночi.

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

На другий день Різдва Буковину вперше відвідав апостольський нунцій (посол) Ватикану в
Україні, архієпископ Томас Едвард Галіксон. Він
відслужив вранішню Архієрейську Літургію в чернівецькому соборі Успення Пресвятої Богородиці
УГКЦ. По її завершенні в катехитичному класі, що
на території собору, папський нунцій уділив благословення, привітав із різдвяними святами, дав
прес-конференцію – італійською мовою. Крім неї,
він вільно володіє ще німецькою, французькою та
англійською. Томас Е. Галіксон звернув увагу на
проблему самотності у світі, підтримав українців
у прагненні йти до Європи, не зважаючи на «інші
кордони». На запитання про те, що священики
деяких церков в Україні агітують на службах за політиків, сказав: «На українську культуру впливає
давня східна церковна традиція, у якій держава
має вплив на церкву. З іншого боку церква хоче
бути самостійною, тому тут присутні непорозуміння, суперечка, через це ситуація непроста».
І пожартував: «Я завжди кажу: коли є вибір між
двома особами - між святим та Владіміром Путіним,
я обов’язково надаю перевагу святому».
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Нардепа врятував
теплий кожух
Народний
депутат Олександр
Фищук через погане
прибирання Чернівців
після снігопадів 6
січня на слизькому
тротуарі неподалік
залізничного вокзалу
впав і зламав ребро.
Як повідомив його колега, нардеп Максим Бурбак, від важчих травм Фищука врятував теплий кожух. Минулого тижня у
місті також послизнулася і впала депутатка міської ради від
«Батьківщини» Наталія Козлова. Вона одразу зателефонувала
секретареві міськради Віталієві Михайлішину з вимогою покращити роботу комунальних служб. Той відповів, що його в місті
все влаштовує. Максим Бурбак на прес-конференції заявив, що
нинішньої зими Чернівці прибираються найгірше за останні 20
років і «швидка» не встигає за викликами до людей, які травмуються на вулицях міста.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 «Три сестри».
10.20 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.15 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.10,23.00 Т/с «Клiнiка».
13.10,00.00 Т/с «Менталiст».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Щоденник вагiтної».
00.50 «Нiчне життя».

понеділок
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репортер»
22.00 Х/ф «Грай за правилами»
(2)

регіональні

14.30 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.45,22.35 «Україна має талант!
4».
02.15 Т/с «Доктор Хаус». (2
категорiя).
02.55 Х/ф «Днi Турбiних».
04.10 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15 Т/с «Як сказад Джим».
05.55,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,19.35 Т/с «Татусевi доньки».
13.15,14.15 Kids Time.
13.20 М/с «Злюки бобри».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «АйКарлi».
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
17.55,20.35 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.40 Т/с «Щасливi разом».
22.45 Т/с «Школа». (2 категорiя).
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2 категорiя).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.45 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 «Три сестри».
10.20 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.15 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.10,23.00 Т/с «Клiнiка».
13.10,00.00 Т/с «Менталiст».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Щоденник вагiтної».
00.50 «Нiчне життя».

сердитий лист
Як Обленерго
«переплутало» селян з
юридичними особами
й запропонувало їм прокладати
ЛЕП і ставити трансформаторну
підстанцію за власні кошти

Ще минулого століття, далекого 1997 року, сесія Тисовецької сільради виділила кут Мамурний під забудову 27
молодим сім’ям. Нині 8 будинків стоять готовими – можна
було б святкувати новосілля. Один з них належить багатодітній родині Григорчуків. Як їй ведеться по чужих кутах
з дітьми – зрозуміло. Та вселитися до нової ошатної оселі
сім’я не може. Чому? Бо вже не перший рік ми, мешканці
кута Мамурний, оббиваємо пороги різних інстанцій, щоби
провести до своїх будинків світло.
Річ у тім, що приєднатися до трансформаторної підстанції Тисівців не можемо, бо в неї не вистачає потужностей. Написали до Обленерго, та нам відмовили. Тоді звернулися до свого депутата в обласній раді Руслана Мельника.
Йому, а точніше, вже голові облради Обленерго надіслало
відповідь, що все це ми мусимо зробити за власний кошт
– протягнути лінію електропередач (ЛЕП), поставити розвантажувальну трансформаторну підстанцію…
Скажіть, хто, де і коли таке бачив? Ми не проти того,
щоби докласти свої кошти до проведення ЛЕП. Кожна
родина могла б узяти на себе по 50 метрів лінії електропередач. Але все робити за свої гроші? Це ж непідйомні
суми! Чи не достатньо того, що ми платитимемо за
електроенергію?!
Між тим, Обленерго хитрує. У відповіді облраді технічний директор ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» посилається
на статтю 18 Закону України «Про електроенергетику».
У ній, мовляв, говориться про те, що, цитуємо: «якщо
для створення можливості електропостачання необхідно здійснити будівництво мереж, які повинні бути
невід’ємною частиною вже існуючих мереж, будівництво
проводиться за рахунок або силами замовників».
Так-то воно так, але йдеться у тій статті 18-й про
юридичних осіб. Ми ж не з Місяця впали, вміємо користуватися інтернетом, можемо підняти Закони…
Одне слово, написали ми звернення до голови ОДА М.
Папієва. Сподіваємося, влада буде на нашому боці – адже її
завдання – захищати людей і слідкувати за тим, щоби всі
дотримувалися правил гри, тим паче – Законів України.

Микола САНДУЛЯК і ще 26 прізвищ
Від редакції: У нас є копія цього листа, заадресована
саме для редакції «Версій». У надрукованому в газеті
тексті ми вилучили емоційно забарвлені висловлювання
забудовників… Але саме вони пояснюють, чому люди
очікують на Робін Гудів.

Енергетичний тероризм

Монополія рулить –
громадськість проти

Кінець світу замовляли? Ні. А кінець світла? Тоді ми йдемо до Вас… Не дивуйтеся, наступним можете бути саме Ви. Тому що право
монополіста у нас святе, а в поєднанні з приватною власністю – двічі. Наразі йдеться про
Чернівціобленерго, а конкретніше про його
структурний підрозділ – Чернівецький РЕМ.
Споживаючи щомісяця електроенергію, а energy – то є життя, як без неї? – у
визначений день здійснюєте візит до РЕМ,
щоби повідомити скільки ж ви її спожили.
Наприклад, Ви споживаєте в середньому
300-400 кВт електроенергії за місяць і на
листопад замовили 400 кВт. Але в силу різних обставин (був мороз – включали камін)
Ви спожили 500 кВт. І Вас розцінюють як
енергетичного вампіра! Бо витягнули з РЕМу
енергії більше, ніж замовляли. Але «вампіром» Ви є в людському сенсі цього слова.
Для РЕМу ж закон збереження енергії перетворюється в закон збереження грошей.
Бо, згідно зі ст.26 ч.5 Закону України «Про
електроенергетику» зі змінами і доповненнями, «за спожиту електроенергію маєте
розраховуватися вчасно. В разі несплати
у визначений термін буде нараховуватися
пеня за кожен день простроченого платежу, а у випадку перевищення договірних
величин споживання Вам нарахують санкцію
у вигляді двократної вартості різниці фактично спожитої і договірної кількості».
При несплаті в термін до 5-ти банківських
днів Вашому підприємству буде припинено
подачу електроенергії без додаткового по-

передження – згідно з умовами договору
про постачання електричної енергії: п. 7.5
«Правил користування електричною енергією» та з вимогами Постанови КМУ №473 від
16.06.2005 року та Розпорядження КМУ від
07.04.2001 року №133.
Але ж хіба може бути споживач неправий? Чи, може, йому, споживачу, пропонували послуги інші енергопостачальні компанії
або різні варіанти договору? Та ні ж бо! Споживач вперто хоче підписувати той договір,
який пропонує РЕМ, що на вул. Прутській в
м. Чернівці.
Наступного місяця Ви вирішили себе
підстрахувати. Камін не включали, каву
не варили і використали 216 кВт електроенергії. Та Ваш ліміт на грудень - 400 кВт.
Тут починається найцікавіше. Згідно з
договором, який Ви власноруч підписали,
Вам виставлять авансовий платіж за 400
квт. Як у ресторані: пив – не пив?! Треба
було пити! В рахунку за грудень зазначено
454,42 грн, то й авансового платежу на
січень чекає стільки ж. Ви, з поважних на то
причин – на Вашу думку, а може не з поважних – на думку РЕМ, врахували переплату
попереднього періоду – 100,59 грн. і
сплатили ще 200 грн. В сумі вийшло 300,59
грн. І представники РЕМу вже не йдуть, а
просто біжать до Вас. А як інакше? Бажання
споживача для постачальника – закон. Він
же замовляв кінець світу, пробачте, кінець
світла. В наряді на відключення Вам фіксують: заборгованість за е/е – 0 грн.; акти

До уваги підприємців – фізичних осіб
Відтепер підприємці – фізичні особи, в тому числі на спрощеній системі оподаткування, формують і подають до органів ПФ звіт
стосовно себе один раз на рік – до 10 лютого року, наступного за
звітним.Натомість, підприємці – фізичні особи, які забезпечують
себе роботою самостійно (займаються незалежною професійною
діяльністю), формують і подають до органів ПФ звіт один раз на
рік до 1 травня року, наступного за звітним.
Усі вони зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи
ведуть підприємницьку діяльність.
Враховуючи, що останній день подання звіту «спрощенцями»
– 10 лютого – припадає цього року на вихідний день, останнім
днем подання звіту в 2013 році для «спрощенців» є 11 лютого.

ПКЕЕ – 0 грн.; борг за реакт. енерг. – 0 грн.;
БОРГ ЗА АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ – 153, 826
грн. Отакої! І це вже, погодьтеся, приколи. А,
точніше – проколи системи.
І ось, коли «посланці світла» легким
рухом руки відключають рубильник, до Вас
приходить розуміння, що таке кінець світу,
вибачте ще раз, кінець світла. А без світла,
самі розумієте, людина втрачає зір (коли
вона не сова) і перестає бачити у своїй
кишені 232,94 грн. Саме стільки коштує
послуга підключення абонента до мережі.
БОРГ за АВАНСОВИМ ПЛАТЕЖЕМ Ви оплатите, ну і за підключення, безумовно, теж.
Тішить лише, що хлопці-електрики (ходять
утрьох) чесні, ввічливі і безкомпромісні.
Начальство сказало відключити – і крапка.
Пропоную виплатити хлопцям премію, бодай,
видати подарунки до свят.
P.S. Шановні споживачі – абоненти
Чернівціобленерго! Можливо, це лише нам
пощастило отримати новорічний подарунок?
Хто отримав більше, не будьте скнарами, поділіться… Надсилайте інформацію до Чернівецького міського Центру захисту приватних
підприємців і приватного малого бізнесу:
(0372)585-314 та до газети «Версії»: тел.
(0372) 57-19-35.
Та головне ж полягає в тому, що правила
і закони творять люди. Можливо, настав час
для їхнього перегляду?!

Ігор КУХАРЧУК, голова правління
Чернівецького міського Центру захисту
ПП і ПМБ

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – чотирьохкімнатна квартира загальною площею 81,80м2, в тому числі житловою площею 52,4 м2,
яка розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхового цегляного житлового будинку.
Правовстановлюючі документи: дублікат Договору дарування серії ВЕВ№ 385254 від
18.09.2006р. договору дарування від 27.01.2003р., який посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Гандабура Г.П., зареєстрованого в
реєстрі за № 5213. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Узбецька, 1/8. Технічний
стан квартири – добрий. Дана квартира складається з чотирьох житлових кімнат, ванна
кімната, туалет, кухня, кладова кімната. Квартира під’єднана до комунікацій. Інші дані
невідомі.Стартова (початкова) ціна – 280494,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612156 від
07.11.12)Гарантійний внесок – 14024,70грн без ПДВ По лоту обмеження на використання
загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26.Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим.Торги призначені на 28 січня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська,2А.Остаточний термін подачі заяв 28 січня 2013 р. до 9:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських днів
з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ р/р р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463
одержувач: Першотравневий 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. Довідки за телефонами: 098 383 33 39Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів
для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А

мистецькі

№2 (471) 10.01.2013 -16.01.2013

Мапа натхнення та уяви…
«Якщо я йду до театру
на гарну п’єсу, то можу
й не вечеряти», – каже
чернівчанка Дарія
ГЛАЗАТОВА, чиї роботи
друкуються в Англії, Бельгії,
Іспанії, США, Австралії, і
для якої реальністю є те, що
вона малює, а не політичні
системи країн.

Картини, малюнки, колажі, ілюстрації, хвилюючі образи, уявні й реальні герої, актори,
письменники, поети, вчені, музиканти, мандри
справжніми й фантастичними шляхами – такий
неочікуваний калейдоскоп різних мап уявлень
та настроїв від художниці Дарії Глазатової.
Вона має численних прихильників по всьому
світу. Багатьох з них додав їй Інтернет. Її роботи
друкуються в багатьох країнах світу на різних
континентах.

– Коли вдивляєшся у твої роботи, складається враження, що ти живеш у Чернівцях, в Лондоні, на Алясці, в Шотландії, Італії, Індії, Єгипті, ти пливеш хвилями моря,
навіть поглинає тебе океанська пучина,
тебе надихають музика, місячне сяйво,

література, театр, зірки, квіти і, як мені здається, навіть
віртуальність… Що насправді
вабить тебе?
– Усе надихає, окрім балету.
Наразі я під враженням побаченої
нещодавно «Дванадцятої ночі»
Шекспіра. Від музики середньовіччя і пісень Джонні Флінна. Завдяки цьому, мені легше малювати.
Адже завжди потрібно, щоби тебе
надихало щось загадкове, майже
неймовірне й несподіване.

– Яку роль у твоєму житті відіграють музика, театр,
література? Що потрібно людині, щоби навчитися бачити
прекрасне? Чи краса – це певна
абстракція?
– Під музику я малюю, до театру
ходжу з задоволенням (і з біноклем
моєї прабабусі), книжки читаю, але
частіше слухаю, тому що так заощаджую час. Останнє, що прослухала
– історії Вудхауза й італійські казки.
Це все – своєрідна їжа для мене.
Насправді. Якщо я йду до театру на
гарну п’єсу, то можу й не вечеряти.
Щодо прекрасного, то я не знаю,
що треба людям, щоби розгледіти
красу. Телескоп, напевно. У будьякому випадку, хто хоче побачити
прекрасне, обов’язково побачить,
навіть із заплющеними очима.
– Розкажи трохи більше про
світ Lothlorien (Лорієн)? Сторонні випадково можуть туди
потрапити?
– Лорієн – це така країна, де ельфи живуть на деревах. Туди може
потрапити кожний, хто прочитає
Толкієна. Найлегший спосіб подорожувати – з книжкою. Не треба навіть
збирати речі або відкривати візу.

«Кейт Флітвуд у ролі Леді Макбет», Д. Глазатова, 2012

– Як виникають нові ідеї та
як ти втілюєш їх на папері?
– Виникають самі по собі. Зазвичай я просто сідаю й малюю. Через те,
що займаюся не тільки малюванням,
я не марную час на різні роздуми й
підготовку. Все відбувається спонтанно. Щоби справити враження ще й
дуже розумної, процитую улюблено-

Дарія Глазатова – художниця, мандрівниця, закінчила
факультет іноземних мов
ЧНУ, рік вивчала літературу та історію кіно в США,
ілюструє та слухає музичні
диски, п’є чай і мріє навчитися грати на піаніно.

«Том Ріддл», Д. Глазатова, 2012

зовсім не забирає часу і виконується безкоштовно й швидко,
адже художник (співак, актор чи
дизайнер) має безліч вільного
часу, грошей і бажання розважати інших. Це не так. У художників
немає перерв, канікул або вихідних, бо вони працюють постійно,
планують і шукають ідеї. Я розумію, що, можливо, це не така робота, яка рятує життя людям, але
саме вона викликає неабиякий
інтерес у інших і вже дуже багато
років залишає слід в історії…

Портрет Дарії Глазатової, автор Альваро Тапіа Хідальго.
го Беккета, який сказав: «Спочатку танцюй, потім думай».
Це про мене. Спочатку малюю,
потім – все решта…

чала на парах малювати Флайта. Іноді здається, що чоловічі
портрети, які я роблю зараз,
мають деякі риси Себастіана.

– Деякі твої літературні герої і далі живуть
у сучасному світі. Ти зупинила час, точніше, немов
би створила машину часу.
Так відбувається, бо просто так відбувається, чи є
певні закони перевтілення,
які ти сама створила, винайшла і слідуєш за ними?
– Мені подобається малювати героїв книжок на свій
манер, але машини часу я не
створювала. Понад усе я люблю
малювати Себастіана Флайта з
«Повернення в Брайдсхед». Ще
коли вчилася в університеті, по-

– Світ картин, який ти
створила, – іншопланетарний (не знаю, чи є таке слово), космічний… Не можу
уявити, як ти переходиш
з одного виміру до іншого…
Адже так іноді не хочеться
повертатися сюди… в реальність.
– В мене один вимір. Кожний створює реальність для
себе. Для когось реальність
– це те, що вони бачать у новинах. Для інших – робота,
заробіток, відпустка тощо. Для
мене реальність – це те, що я
малюю. Іноді вона й космічна.

Але я швидше повірю в реінкарнацію, а ніж в політичну
систему якоїсь країни.

– Твої картини – це
покликання, привілей,
отриманий від твого Натхнення й Таланту, чи це
робота?
– Просто малюю, як можу.
Звичайно, це робота, якщо
говорити про час і зусилля, які
я в це вкладаю. Я можу малювати після роботи майже всю
ніч, тому що треба доробити
ілюстрацію на завтра. Можу
просидіти 5-6 годин над частиною малюнка.
Щоправда, люди часто
думають, що малювання чи
будь-яка творча діяльність є
несерйозним заняттям, яке

– Ти любиш подорожувати, а де б ти хотіла пожити
певний час, якби мала таку
можливість? І в який час хотіла би жити та ким хотіла
би там бути?
– Обожнюю подорожувати, і в
мене це непогано виходить. Мрія
– переїжджати щороку до нової
країни. Мені до смаку постійно
рухатися і бути в дорозі. Якщо
мандрувати в часі, то я обрала
би шекспірівську Англію і з задоволенням відвідала б «Глобус».
– Я не знаю, про що ти написала в Лапландію, але я прошу для тебе власну мистецьку
студію в Чернівцях і в Лондоні.
І я знаю, що це обов’язково з
збудеться!
– Дякую! Правда я не вірю в
Санта Клауса, тільки в роботу,
мрію і… Гаррі Поттера!
– А я – в Алісу Льюїса Ке-

«Джоанна Ньюсом», Д. Глазатова, 2011
ролла. Тому теж хочу процитувати: «Завтра ніколи не буває
сьогодні. Хіба можна прокинутися зранку і сказати: «Так ось,
зараз, нарешті, завтра»». Дя-

кую, Дарія, за твою розповідь.
І до завтра, яке вже наступило
сьогодні…

55 років – вік зрілості та мудрості, сміливих
рішень і виваженості.
Саме в цій порі перебуває нині наш іменинник –
досвідчений будівельник, генеральний
директор ВАТ «Чернівецька ПМК №76»
Василь Іванович КАГЛЯНЧУК.
Він здійснює надійні чоловічі справи, будуючи
в нашому місті аж п’ять мікрорайонів і покращуючи
цим життя буковинців.
Родина і друзі, колектив співробітників і колег
щиро бажають Василеві Івановичу здоров’я, щастя,
подальших творчих планів і захисту його небесного
покровителя Василя Великого!

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»
Січневий день – як заворожений,
З букетів пісня вирина.
Сьогодні – день твого народження,
А значить, це – твоя Весна!
З чудовим Днем Народження рідні, друзі, колеги
вітають справжню жінку, цікаву людину і по життю –
заступницю несправедливо ображених –
Лідію АНЦИПЕРОВУ,
Голову облради Конфедерації профспілок недержавного сектору економіки.
З роси й води!

«У лісі», Д. Глазатова, 2012

«Ритуал», Д. Глазатова, 2012

Обкладинка диску англійської співачки Moth Rah, Д. Глазатова, 2012
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миттєвості
Гороскоп від 14 до 20 січня

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

ТЕРЕЗИ

Шукайте балансу між новаторством та консерватизмом. Особливих проблем не буде, але тиждень не
сприятливий для роботи та навчання. Натомість дуже
вдалий для домашніх справ. Другої половини тижня
можна виїжджати, вирушати на прогулянки, відвідувати концерти й вистави, спілкуватися з друзями.

Краще за все – відволіктися від проблем, не
пов’язаних з роботою. Працездатність зростає, але
клопоти можуть стати на заваді. Все залежатиме
від вашої здатності зосередитися. Уникайте азарту: на сприятливий збіг обставин не розраховуйте.
Краще приділіть уваги родині.

Зірки закликають до чуйності: допомагайте
всім, кому встигнете. Особливо вашої підтримки
чекатимуть колеги по роботі. Уникайте конфліктів.
Друга половина тижня сприятлива для оздоровлення, активного відпочинку, занять спортом.
Одиноким Близнюкам світять нові знайомства.

Чітко розставляйте пріоритети, закінчуйте
справи, що накопичилися. Тиждень буде напружений, але думайте про хороше та покращуйте
стосунки з колегами й партнерами. Приділіть
увагу здоров’ю. Уникайте надмірних навантажень. Не зловживайте відвертістю: вона може
вас підвести.
Головні проблеми – у професійній сфері. Від
цього залежить подальша перспектива кар’єри
і фінансове благополуччя. В будь-якій ситуації
покладайтеся на власну розсудливість і здатність
знайти вірне рішення. В особистому уникайте порад колег і родичів, відновлюйте довіру коханих.

Професійна діяльність гальмується серйозними
проблемами і непорозумінням з колегами. Уникайте
конфліктів,не проявляйте ініціативи й зосередьтеся
на поточних справах. Найкраще – взяти невеличку
відпустку. Для особистого життя цей тиждень набагато
сприятливіший. Стосунки інтенсивно розвиватимуться.
На початку тижня відчуєте, що для успіху вам не
вистачає знань. Взявшись за навчання, зупиніться на
тому, що насправді буде для вас корисним, бо повсякденні справи залишаться. Друга половина тижня придатна для спілкування, можна налагодити стосунки з
родичами. Головне – нікого не обманювати.

Скорпіон

Період доволі напружений, особливо на
роботі та в бізнесі. Спроби досягти успіху наштовхуватимуться на перешкоди. Почекайте
трохи. І не зачіпайте інтересів жодної людини
з вашого оточення. Друга половина тижня буде
спокійнішою. Правильно оцініть перспективи і
затрати енергії на їхнє досягнення.

Стрілець

Приділіть особливої уваги несуттєвим на перший
погляд дрібницям як в особистому, так і в роботі. Не
зловживайте критикою на адресу тих, хто вас оточує:
стосунки погіршаться, а справи не покращаться. Поводьтеся дипломатично й тактовно. Натомість варто
розглянути пропозицію друзів про спільний бізнес.

Козеріг

Водолій

Риби

На роботі доведеться водночас вирішувати кілька
завдань, що потребують багато сил та уваги. Але до
наступного тижня всі труднощі залишаться позаду.
Не бійтеся проявляти ініціативу і започатковувати
проекти. Тиждень сприятливий і для домашніх справ
– ремонту, купівлі меблів, переїзду на нову квартиру.

Не найкращий час для активних дій: висока ймовірність помилки, наслідки якої важко виправити. Ситуація покращиться від середини тижня. Зростає ваша
здатність до спілкування, тож скористайтеся цим для
розвитку особистих стосунків. Можете наштовхнутися
на розгадку таємниці. Остерігайтеся застуди.
Вдалий тиждень для бізнесу, але доведеться докласти зусиль. Втілюйте нові ідеї. Ваші
плани реалістичні. Спроможетеся відновити
втрачені стосунки. Натомість фінансові угоди
варто відкласти. Крайще зайнятися підвищенням власної кваліфікації. Можете вже зараз
планувати наступну відпустку.

«У моєму сні Василь
гортав велику книгу…»

для мене несподіване, оскільки ми ніколи з
ним цього не обговорювали, а я й не прагнула. Просто насолоджувалася рідкісним
перебуванням у його товаристві. Хоча до
нього завжди можна було зайти в «Час»,
потім – «Молодий буковинець». І ніколи
не наштовхувалася на невдоволення,
У Новий рік українському письменникові з буковинської
роздратування. Найчастіше ми спілкуваКам’яної Василеві Кожелянку виповнилось би 56. Традиційно
лися з Василем під час різних літературно-мистецьких заходів, інколи під час вими поминаємо його напередодні свята Василія. Спогадами
падкових (якщо взагалі доречно говорити
про цю просту, дотепну й відкриту людину ділиться
про будь-яку випадковість) зустрічей на
вулицях міста. Він був веселим і комунікалітературознавець і поет Інга Кейван.
бельним, експресивним, але за цим всім
була помітною меланхолія, схильність до
принесу йому свої вірші до редакції газети
У кожної людини є свої таємниці. Кожна
депресій і самотність. Його внутрішнє життя
«Час». Відтоді я постійно відчувала його
людина має право на таємниці. Думаю,
було насиченим, бурхливим, часто — суприсутність у своєму житті. Хоча, повторю,
були вони й у Василя Кожелянка. Я б не
перечливим, конфліктним, у ньому була
ми ніколи надто активно не спілкувалися.
хотіла знати жодної. Говоритиму лише про
якась туга за ідеалом, за незвіданим, але
Та завжди була якась підтримка. Для мене
очевидне для мене самої.
відчутним. Інколи мені видається, що Вабагато важили думки Василя з приводу моїх
Ми з Василем ніколи не були надто
силь збирав навколишній світ по деталях,
писань. У середині 90-х він посприяв нашій
близькими друзями. Та й друзями не були,
намагаючись віднайти щось утрачене чи
спільній з Віктором Сердульцем і Тарасом
зрештою. Швидше, добрими знайомими.
згадати щось забуте.
Григорчуком публікації в «Буковинському
Різниця у 20 років не дала можливості бути
Всесвіт подарував мені останню зустріч
його однокурсницею на філолоз Василем — справді незабутню та
гічному, брати участь у напівтаяскраву. Це була «Дефіляда авторів».
ємних молодіжних організаціях,
Ми сиділи поруч і години півтори проробітничих суботниках, про які
говорили — про дрібниці, саме про них
він дуже дотепно якось мені роз— із яких і складається все життя. Ми
повідав, бути поряд на першій
багато сміялися (особливо, над собою,
«Червоній Руті», значення якої
бо виявили чимало спільних кумедних
у своїх 13 я, відверто кажучи, не
зодіакальних рис), говорили про книнадто усвідомлювала, як і те, чому
ги, які кожен із нас читав тоді. Ще я тоді
у двориках на вулиці Стеценка у
розповіла йому сон про нього і мене. Ми
темряві ховалися міліціонери і капіднімалися з ним горбом, порослим
зали нашій юній дівчачій компанії,
травою. Василь ішов попереду. З його
звиклій до можливості безкоштоврук почали розлітатися листи білого
ного відвідування концертів на
паперу. Та йому було байдуже. Я йшла
стадіоні «Буковина»: «Девочки,
идите отсюда».
Андрій Гречанюк, Інга Кейван, Василь Кожелянко за ним і намагалася ці папери зібрати.
На горбі росло дерево. Василь рушив
З Василем я познайомилася
до нього. Я йшла на віддалі за ним. Він
журналі». Щоразу несподіваними й приємвже років за п’ять. Його запросила на літебув трохи здивований тим сном... А потім
ними були побіжні згадки Василя про мою
ратурну студію філфаку викладач кафедри
Василь, як майже завжди, швидше за всіх
поезію в якихось періодичних виданнях.
української літератури Світлана Кирилюк.
пішов. Пропускаючи, аби він зміг вийти із
Пригадую, як подібні замітки мені приНа той час у мене було ще цілком радянське
ряду, я встала. Він пробирався повільно, і
носили на кафедру або розповідали
уявлення про образ письменника. Тому
ми мовчки дивилися одне одному в очі. Це
про них мої чудові, мудрі викладачі
Василь Кожелянко несподівано приємно
останній кадр.
Анатолій Миколайович Добрянський,
вразив своєю живістю (в усіх розуміннях).
Згадуючи все, аналізуючи, я усвіЯрослав Григорович Вишиваний, ОлекВін посміхався, жартував, був відкритим,
домлюю, що пов’язувала нас із Василем
сандр Юхимович Романенко. Трепетним і
безпосереднім. В усьому, що він казав,
велика взаємна повага. Мудра повага.
радісним для мене було й залишається те,
були очевидними простота й надзвичайна
Він мені досі часто сниться. В останньощо саме Василь Кожелянко став автором
глибина. Він чудово орієнтувався в літему сні Василь гортав велику книгу, щось
передмови до моєї книги «Світ на дотик».
ратурі, філософії. Вірші, які він читав тоді,
мені казав і світло посміхався. І я подумала,
І ще зараз, коли інколи хтось із близьких
свідчили про те, що перед нами інтелектуал
що, коли прийде мій час, то хотіла б, аби він
Василеві людей каже мені, що він дуже
з особливим, своєрідним світовідчуттям.
з цією своєю чудовою усмішкою був серед
прихильно до мене ставився, цінував мої
Потім Світлана Кирилюк на кафедрі познатих, хто мене зустрічатиме...
вірші, щоразу це (без жодного кокетства)
йомила нас ближче. Ми домовилися, що я

Депардьований
в Саранськ

Французький уряд суттєво збільшив ставки оподаткування для найбільш забезпечених громадян. Тому частина з них
вирішила з Франції – переїхати. Зокрема, Депардьє планував
емігрувати до Бельгії, хоча врешті-решт зупинився на Росії.
Володимир Путін радо підписав указ про надання Жерару
Депардьє російського громадянства. А коли актор відвідав
з приватним візитом Саранськ, то навіть отримав там ключі
від квартири!
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Жерар Депардьє заслужив російське
громадянство своїм внеском у російську культуру.
– Йдеться, наприклад, про новий, дуже гарний
фільм, в якому Депардьє зіграв Григорія Распутіна,
– зауважив прес-секретар.
За прогнозами наркологів після
свят Депардьє протверезіє і відмовиться від російського громадянства
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9
УТ-1.
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25,07.20 Рецепти здоров`я.
06.30 АгроЕра.
06.35,07.40 Глас народу.
06.40,07.15 Країна on-line.
06.45 Вiстi.ru.
07.25 Заголовки.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.20 Д/ф «I. Муравйова. Найчарiвнiша та
найпривабливiша».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,14.25 Т/с «Маруся».
10.55 Х/ф «Син полку», 1 с.
12.05 Крок до зiрок.
12.50 Х/ф «Завтра буде пiзно».
15.15 Наш спорт.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
17.10 Ювiлейний концерт С.
Ротару.
18.20 Новини.
18.40 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Концерт О. Малiнiна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Велика
Армада.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
03.25 Х/ф «Завтра буде пiзно».
05.05 Школа юного суперагента.
05.20 Д/ф «Шахтарський герцог».
Канал «1+1»
06.05 «Служба Розшуку Дiтей».
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11.50 Т/с «Шерлок 2».
13.45 «Не бреши менi 3».
14.50 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».

теле
20.00 Т/с «Шерлок 3».
22.00 Бойовик «Рекрут». (2
категорiя).
00.50 Комедiя «Гоп-стоп». (2
категорiя).
02.20 Трилер «Ларго Вiнч. Змова
в Бiрмi». (2 категорiя).
04.15 «Голос. Дiти».
Iнтер
05.30 Т/с «Докази».
07.00,12.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00 «Новини».
09.10,20.35 Т/с «Дiльничний».
11.05,13.00 Д/с «Слiдство
вели...» з Леонiдом Каневським
2».
13.55 «Детективи».
14.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Серце Марiї».
18.10 Т/с «Життя, якого не
було».
20.00 «Подробицi».
20.30,01.40 «Спорт у Подробицях».
22.25 Д/ф «Росiя. Повне затемнення».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс.
Кiмнати смертi: Крiсло фотографа».
01.10 «Подробицi» - «Час».
01.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.50 Х/ф «Хлопець-каратист
3».
03.35 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.25,07.00,01.15,02.50 Погода.
05.30 Факти.
06.00,04.15 Свiтанок.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.25,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.10 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с «Таксi».
01.20 Х/ф «Якби краса вбивала». (2 категорiя).
02.55 Т/с «Пiд прикриттям».
03.40 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,07.40 Православний календар.
06.25,07.15 Країна on-line.
06.30 АгроЕра.
06.35,07.30 Глас народу.
06.45 Вiстi.ru.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.20 Д/ф «I. Алфьорова. Нiчого
не минає».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,14.40 Т/с «Маруся».
10.55 Х/ф «Син полку», 2 с.
11.55 «Вiра. Надiя. Любов».
12.50 «Надвечiр`я».
13.25 Х/ф «Гiркий ялiвець».
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
17.10 Концертна програма Вiтаса
«Повернення додому».
19.55 Зимовий жарт з О. Воробей, Ю. Гальцевим.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.45 Погода.
00.50 П`ятниця.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
03.40 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.50 Д/ф «Дiм, зiтканий iз фарб
та полотна».
05.10 «Надвечiр`я».
Канал «1+1»
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 2».
11.50 Т/с «Шерлок 3».
13.50 «Не бреши менi 3».
14.50 «Сiмейнi мелодрами».
15.45,04.55 «Сiмейнi мелодрами 2».

16.45,04.30 «ТСН. Особливе».
20.00 «Вечiрнiй Київ».
21.50 Трилер «Вiдплата». (2
категорiя).
00.10 Драма «Братство Вовка».
02.45 Бойовик «Рекрут». (2
категорiя).
Iнтер
05.30 Т/с «Докази».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Дiльничний».
11.05,13.00 Д/с «Слiдство
вели...» з Леонiдом Каневським
2».
13.50 «Детективи».
14.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Серце Марiї».
18.10 Т/с «Життя, якого не було».
20.00 «Подробицi».
20.30,01.45 Спорт у Подробицях.
20.35 Х/ф «Її серце».
22.30 Д/ф «Росiя. Повне затемнення».
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Кiмнати смертi: Царство кiсток».
01.20 Подробицi.
01.50 Х/ф «У пошуках галактики».
03.25 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,07.00,01.15,02.50 Погода.
05.25 Факти.
05.55,03.25 Свiтанок.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.25,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.10 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с «Таксi».
01.20 Х/ф «Пiдземний свiт». (2
категорiя).
02.55 Т/с «Пiд прикриттям».
03.20 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»

17 січня
06.45, 08.25, 23.40, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.35, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час
новин»
07.10, 08.15, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.45 «Трансмісія-новини»
08.20, 08.40, 08.55, 12.50, 13.50,
16.50, 23.50, 00.35 «Погода»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10,
21.10 «Час. Підсумки дня»
13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент»
16.10 «В кабінетах»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Лісовий патруль»
21.40 «Час-Тайм»
22.15 «Енергонагляд»
23.30, 00.25 Crime News

17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»,
15 i 16 с.
19.20,04.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Дикий 3», 15 с.
20.50 Т/с «Слiд. Гра в костi».
21.45 Т/с «Право на правду»,
27 i 28 с.
0 0 . 1 0 Т / с « Тюд о р и 2 » . ( 3
категорiя).
02.00 Х/ф «Гордiсть i упередження». (2 категорiя).
05.00 «Хай говорять».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.05, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 - «Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 - «Новини»
08.00, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 - «Погода»
09.00, 23.30 – Д \\ф «Коннект»
10.25 – «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
10.55, 14.00 – «Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «Зелений БУМ»
11.40, 17.32 - «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 – Д \\ф «Авіа»
13.20 – «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 – М/ф
14.15 – «Ретро-платівка»
14.30, 01.30, 03.10, 05.30 – «Телемеридіани»
15.00, 00.10 – Концертна програма
16.30 – «Країна талантів»
18.00, 21.00 – «Студія «А-3»
19.30 – «Формула успіху»
20.00 – «Невигадані історії»
20.30 – «Зелений БУМ»
20.45 – «Вечірня казка»
22.25 – «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.00 – «Час країни»
02.00 - Д/ф «Герої міфів»
02.40 – «Акценти»
04.00 – Х\\ф

ТРК»Україна».
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Єфросинiя. Продовження», 482 с.
07.00,17.00,19.00,04.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.45 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Дикий 3».
11.50 «Хай говорять. Зорянi
хрещенi».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30 , 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Моторхедс»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 16.00 Т/с «Дінотопія»(1)

18 січня
06.45, 08.25, 00.30, 23.40 «Час
спорту»
06.50, 07.25, 08.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ,16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Час
новин»
07.10, 08.15, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.50 «Трансмісія-новини»
08.30 «Інтелект»
08.45, 12.50, 13.50, 16.10, 23.50
«Погода»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10,
21.10 «Час. Підсумки дня»
13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Лісовий патруль»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Вікно в Європу»
21.40 «Час-Тайм»
22.15 «Особливий погляд»
23.30, 00.20 Crime News
23.45, 00.35 «Хроніка тижня»
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»Україна».
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Єфросинiя. Продовження», 483 с.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.45 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Дикий 3», 13 i 14 с.
11.50 «Хай говорять. Повернен-

ня спiвачки Анастасiї».
15.20,02.55 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб», 17
i 18 с.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Дикий 3», 16 i 17 с.
21.45 Т/с «Право на правду».
01.00 Х/ф «Мiсiя «Серенiтi». (2
категорiя).
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 - «Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 - «Новини»
08.00, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 - «Погода»
09.00, 23.30 – Д\\ф «Коннект»
10.25 – «Подіум її життя»
11.20 – «Ключ до самопізнання»
11.46 – «Лідери якості»
12.00 –– Д/ф «Авіа»
13.20 – «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 – М/ф
14.00 - «Буковинчики-веселинчики»
14.35, 22.25, 01.40, 03.10, 05.30
– «Телемеридіани»
15.00 - Концертна програма
16.30 – «Красен світ»
17.32, 20.20 – «Палітра»
18.00 – «Толока»
19.30 – «Пам’ять»
19.55 - «Енциклопедія дизайну»
20.45 - «Вечірня казка»
21.00 – «Толока»
21.55 – «Служба розшуку дітей»
23.00 – «Час країни»
00.10 – Концертна програма
02.10 - Д/ф «Гладіатори в природі»
02.40 – «Між минулим і майбутнім» (рум. мов.)
04.00 – Х\\ф
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30 , 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Моторхедс»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 16.00 Т/с «Дінотопія» (1)

понеділок
четвер
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
14.45 «Золота колекція кінематографа»
18.00 Т/с «Енігма» (2)
22.10 «Пряма відповідь»
ТЕТ
06.00 Счастье есть.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти», 119 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами», 46 с.
12.00 Т/с «Якось у казцi», 16 с.
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40,20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с «Барвиха 2».
17.05,01.20 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45,00.20 БарДак.
19.50,00.55 Кузня зiрок 3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с «Метод Лаврової», 8 с.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Реальна кров». (3
категорiя).
01.45 До свiтанку.
НТН
05.05 Х/ф «Убивство депутата».
05.15 «Правда життя».
06.45 Х/ф «Огарьова, 6».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Версiя 3».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
14.30 «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 3».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного». (2 категорiя).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2
категорiя).
00.15 Х/ф «Прокляття мертвого
озера». (3 категорiя).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2 категорiя).
04.40 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.35 «Чужi помилки. Любов
кiлера».
06.25,16.10 «Все буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.20 «Зiркове життя».
10.15 Х/ф «Абонент тимчасово
недоступний».
14.30 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.45,22.35 «Україна має талант! 4».
01.55 Т/с «Доктор Хаус». (2
категорiя).
02.35 Х/ф «Днi Турбiних».
03.40 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15 Т/с «Як сказад Джим».
05.55,06.45 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,19.35 Т/с «Татусевi доньки».
13.15,14.15 Kids Time.
13.20 М/с «Злюки бобри».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «АйКарлi».
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
17.55,20.35 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.40 Т/с «Щасливi разом».
22.45 Т/с «Школа». (2 категорiя).
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2 категорiя).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.45 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 «Три сестри».
10.20 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.15 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.10,23.00 Т/с «Клiнiка».
13.10,00.00 Т/с «Менталiст».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Щоденник вагiтної».
00.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
18.00 Т/с «Енігма» (2)
22.00 Х/ф «Як стати щасливим»
(1)
ТЕТ
06.00 Счастье есть.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти», 120 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами», 47 с.
12.00 Т/с «Якось у казцi», 17 с.
12.55 Богiня шопiнгу.
13.35,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40,20.50 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с «Барвиха 2».
17.05,01.20 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
19.50,00.55 Кузня зiрок 3.
21.30 Шури-Мури.
21.55 Т/с «Метод Лаврової», 9 с.
22.55 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Реальна кров». (3
категорiя).
00.20 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.
НТН
05.40 Х/ф «Всупереч усьому».
06.50 Х/ф «Вовча кров».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Версiя 3».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
14.35 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,01.15 «Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 3».
19.30 Т/с «Сонька - Золота ручка».
23.30 Х/ф «Полонений». (2
категорiя).
01.45 Х/ф «Воїн». (2 категорiя).
04.00 Х/ф «Убити президента».
(2 категорiя).
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
06.00 «Чужi помилки. Янгол
знiмає крила».
06.45 Х/ф «Абонент тимчасово
недоступний».
10.55 Х/ф «Скарлетт».
17.55,22.00 «Вiкна-новини».
18.05,22.35 «Україна має талант! 4».
02.30 Х/ф «Отрути, або Свiтова
iсторiя отруєнь». (2 категорiя).
04.10 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.10,01.15 Служба розшуку
дiтей.
05.15 Т/с «Як сказад Джим».
05.55 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,19.35 Т/с «Татусевi доньки».
13.15,14.20 Kids Time.
13.20 М/с «Злюки бобри».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «АйКарлi».
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.40 Т/с «Щасливi разом».
22.45 Т/с «Школа». (2 категорiя).
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2 категорiя).
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.50 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 «Три сестри».
10.20 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.15 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.10,23.00 Т/с «Клiнiка».
13.10,00.00 Т/с «Менталiст».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВК-2012».
21.40 «Розсмiши комiка».
22.40 «Жiноча лiга».
00.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Кiножурнал «Хочу все
знати».
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
11 . 1 5 Ре й т и н г п л ат н и к i в
податкiв.
12.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
14.10 Мiсце зустрiчi. Гала
концерт.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
17.40 Погода.
17.50 Золотий гусак.
18.15 Крим-music fest.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Українська пiсня.
21.45 Зiрки гумору. К. Новикова, брати Пономаренки.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Ювiлейний вечiр А. Демиденка «На вiдстанi душi»,
ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
03.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
04.30 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
05.25 Школа юного суперагента.
Канал «1+1»
06.00 «Голос. Дiти».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12.00 Анiмац. фiльм «Рiздвяна
iсторiя».
13.55 Мелодрама «Iсторiя
вiчного кохання, або Попелюшка».
16.35 «Вечiрнiй Київ».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Пiрати Карибсько-

го моря: Прокляття чорної
перлини». (2 категорiя).
23.10 Драма «Кримiнальна
фiшка Генрi». (2 категорiя).
01.20 Трилер «Вiдплата». (2
категорiя).
03.10 Драма «Братство Вовка».
Iнтер
06.30 Х/ф «Синдбад: Легенда
семи морiв».
08.10 Х/ф «Полi: Iсторiя папуги».
10.00 «Орел i Решка».
11.00 Концерт «Фестиваль:
Велика Рiзниця в Одесi».
13.00 Т/с «Катерина 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Мiжнародний
фестиваль гумору «Юрмала
2012».
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс.
Кiмнати смертi: Комбiнацiя
Бiлого коня».
00.10 «Подробицi» - «Час».
0 0 . 4 5 Х / ф « З а вод i й » . ( 2
категорiя).
02.40 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
04.25,04.55 Погода.
04.30 Факти.
05.00,04.20 Свiтанок.
05.45 Козирне життя.
06.15 Т/с «Таксi».
08.30 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.50 Дивитися всiм!
12.50 За кермом.
13.20 Х/ф «Вiдшкодування
збитку».
15.45 Нетаємнi файли.
16.45 Екстрений виклик.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Стирач».
21.15 Х/ф «Точка обстрiлу».
23.05 Х/ф «Пандорум». (2
категорiя).
01.15 Х/ф «Легiон». (2
категорiя).
02.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30 «Київський час»
06.40 «Тема тижня»
06.45, 08.20, 07.10, 18.55,
23.35, 00.20 «Час спорту»
06.55, 07.15, 08.10, 10.10,
13.55, 16.10, 17.20, 19.20,
23.40, 00.25, 00.55 «Погода»

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.55 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.40 Час культури.
07.10 Твiй голова.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
09.00,14.55,16.45 Погода.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Крок до зiрок.
10.10 Маю честь запросити.
10.55 Ближче до народу. Бурановские бабушки.
11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
13.00 Шеф-кухар країни.
13.50 Криве дзеркало.
15.00 Наш спорт.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
16.50 Концертна програма
Вiтаса «Пiснi моєї мами».
18.05 Крим-music fest.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Ювiлейний вечiр А. Демиденка «На вiдстанi душi», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Офiцiйна хронiка.
02.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
03.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
05.05 Д/ф «В`ячеслав Чорновiл.
Український вiсник».
Канал «1+1»
06.00 «Голос. Дiти».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою. Iталiя, Тоскана».
11.25 «Велика рiзниця».
13.00 Комедiя «Неймовiрнi пригоди iталiйцiв у Росiї».
15.10 Мелодрама «Вагiтна
бабуся».
19.30,01.20 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Zолушка». (2
категорiя).

22.15 «Свiтське життя».
23.15 Комедiя «Прада i почуття».
02.05 Драма «Майор Дандi».
04.10 Драма «Кримiнальна
фiшка Генрi». (2 категорiя).

Iнтер
05.55 Х/ф «Полi: Iсторiя папуги».
07.20 М/с «Вiнкс 5».
08.15 М/с «Панда Кунг-фу 2».
10.10 «Школа доктора Комаровського».
11.00 «Хочу дитину».
13.00 Т/с «Чокнута».
16.25 Х/ф «Її серце».
18.20,20.55 Т/с «Шпигун». (2
категорiя).
20.00,00.50 «Подробицi тижня».
22.35 Х/ф «Подорож у машинi
часу».
01.30 Х/ф «Вибух з минулого».
03.05 «Жадiбнiсть».
ICTV
05.25,05.45 Погода.
05.30 Факти.
05.50,04.35 Свiтанок.
06.40 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
09.05 Основний iнстинкт.
09.30,12.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
13.20 Кримiнальний облом.
14.20 Х/ф «Стирач».
16.50 Х/ф «Точка обстрiлу».
18.45 Х/ф «Вiдшкодування
збитку».
20.55 Х/ф «Легiон». (2
категорiя).
22.55 Iнший футбол.
23.25 Х/ф «Пастир». (2
категорiя).
01.15 Х/ф «Пандорум». (2
категорiя).
03.05 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30, 18.40 «Київський час»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35,
00.20 «Час спорту»
06.50, 07.15, 08.10, 10.55, 11.15,
13.10, 14.10, 16.10, 17.10, 19.10,
00.25, 00.40 «Погода»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 00.00,
01:00 «Час новин»

19 січня
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
10.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 01.00 «Час новин»
07.20, 08.15, 22.25, 23.20,
00.15 «Бізнес-час»
07.30 «Благая вість із Ріком
Ренером»
08.30 «Не перший погляд»
08.50 «Корисні новини»
09.10 «Інтелект.ua»
09.35, 19.25 «Тема тижня»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»
12.10 «Вікно в Європу»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі»
14.50, 17.50 «Корисні новини»
15.15 «Кіно з Яніною Соколовою»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
18.15 «Особливий погляд»
18.40 «Час новин-Чернівці»
19.30 «Машина часу»
20.10 «Портрети із Сергієм
Дорофеєвим»
21.10 «Велика політика»
21.40 «Вікно в Америку»
22.00 «В кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич»
00.30 «Мотор»
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Гра долі
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «100 днів після
дитинства»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 3.00 Х/Ф «Чисто англійське вбивство» 1с
ТРК»Україна».
06.00,05.55 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с «Iнтерни», 27 i 28 с.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.

11.00,04.00 Т/с «Смак граната», 8 i 9 с.
13.20 Т/с «Слiд».
16.20 Т/с «П`ятницький», 2
i 3 с.
19.20 Т/с «П`ятницький», 5
i 6 с.
21.40 Т/с «Мент у законi 6»,
9 i 10 с.
01.10 Х/ф «Запах жiнки». (2
категорiя).
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 –
«Музичний експрес»
07.00, 08.05 – «Доброго ранку,
Буковино!»
07.30 - «Новини»
08.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 - «Погода»
09.00 - «Формула успіху»
10.00 – «Акценти»
10.30 – «Країна талантів»
11.00 – «Міні-мікс»
12.00 – Д/ф «Мальовнича
планета»
12.30 – «Моє сонечко»
13.30 – «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 – Концертна програма
15.30 – «Невигадані історії»
16.00 – «Оселя добра, де
здійснюються мрії»
17.00 - Д \\ф «Здоровий спосіб
життя»
17.30 – «Резонанс»
18.25, 21.00 – «Реалії»
19.30 – «Щастя вам у Новому році»
20.10 – «Зелений БУМ»
20.45 – «Вечірня казка»
– «Реалії»
– «Погода»
22.00, 01.40 – Х/ф
00.40 – «Одвічні цінності»
(рум.мов.)
01.10 – «Телемеридіани»
03.30 - Д\\ф «Зодіак»
04.30 – «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.15, 12.55,
14.40, 18.40, 21.20, 00.25
«Погода»
07.05, 09.00, 11.30 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.20, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Таємниці світобудови»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця

20 січня
07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.30 «Повнота радості життя»
08.30 «Феєрія мандрів»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.10 «Вікно в Америку»
09.35 «Велика політика»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»
12.10 «Життя цікаве»
13.15 «Мотор»
14.20 «Гра долі»
16.15 «Фактор безпеки»
17.30 «Новини Київщини»
18.15 «Вікно в Європу»
19.30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
20.50 «Тема тижня»
21.00 «Час: підсумки тижня»
21.40 «Час-тайм»
22.00 «Територія закону»
22.35 «Кіно з Яніною Соколовою»
23.40 «Хроніка тижня»
00.30 «Огляд преси»

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надії
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50
Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
22.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Гра долі
13.30 Так говорить Біблія
1 4 . 1 0 ,
4 . 0 0
Х / Ф
«Увага,черепаха!»
15.30, 16.50, 5.30 Про казки
16.30 Церква і світ
19.30, 0.30 Нова Гостьова
22.00 Теми тижня
23.00, 2.30 Х/Ф «Чисто англійське вбивство» 2с
ТРК»Україна».
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «I в бiдностi, i в
багатствi».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Смак граната».
13.20 Т/с «Слiд».
17.15 Т/с «П`ятницький», 7 i 8 с.
19.00,04.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Iнтерни».
22.00 Т/с «Мент у законi 6»,
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теле

05.50,09.40,19.00 «Україна
має талант! 4».
08.50 «Караоке на Майданi».
15.55 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв».
23.10 Х/ф «Розумниця, красуня».
02.55 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00,10.40 Єралаш.
07.05 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Лiло i Стiч».
11.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.35,22.20 Веселi мамзелi.
14.00 Одна за всiх.
15.00 М/ф «Воруши ластами,
Семмi!»
16.35 Х/ф «LOL: Лiто. Однокласники. Любов».
18.35 Х/ф «Дiти шпигунiв 4».
20.30 Вiталька.
21.30 Дайош молодьож!
23.00 Х/ф «Вампiрелла». (3
категорiя).
00.40 Comedy Woman.
01.30 Х/ф «Побачимось у
вереснi», 1 с.
02.55 До свiтанку.

05.35 Т/с «Тру Джексон».
06.45 Шури-Амури.
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Файна Юкрайна.
11.00 Уральськi пельменi.
12.00 Люди ХЕ.
13.00 Нереальна iсторiя.
14.00 Т/с «Татусевi доньки».
18.10 Х/ф «Вид зверху кращий».
20.00 Х/ф «Пенелопа».
22.05 Х/ф «Марс атакує!» (2
категорiя).
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Обiцяти - ще не
одружитися». (2 категорiя).
02.45 Т/с «Плiткарка».
03.25 Зона ночi.

теле

12 i 13 с.
00.40 Х/ф «Лiсовик 2».
02.30 Т/с «Смак граната», 10
i 11 с.
04.45 Т/с «Смак граната», 12 с.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 – «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 – «Музичний експрес»
07.00, 11.29 – «Зелений БУМ»
07.30 – «Країна талантів»
08.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 - «Погода»
08.05 - М/ф
08.30, 21.25 - Д\\ф «Все про
їжу»
09.00 – «Резонанс»
10.00 – «Доброго недільного
ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 – «Дольче Віта»
12.00 – Д \\ф «Мальовнича
планета»
12.30 – «Буковинчики-веселинчики»
13.30 – «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 – Концертна програма
15.30 – «Роздуми про сокровенне»
16.00 – «Міні-мікс»
17.00 – Д/ф «Здоровий спосіб
життя»
17.30 – «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 – «Формула успіху»
19.00 – «Лідери якості»
19.30 – «Подіум її життя»
20.30 – «Зав’язь»
20.45 – «Вечірня казка»
21.00 – «Телелітопис краю»
22.00, 01.40 – Х/ф
00.40 – «Палітра»
01.10 – «Телемеридіани»– Д \\ф
«Дива цивілізації»
04.30 – «Акценти»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30 , 11.05, 12.55,
14.40, 18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30, 11.45 «Малятко»
07.50 «Таємниці світобудови»
08.10, 09.35, 11.35, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»

СТБ

Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «Як стати щасливим» (1)
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.25 Х/ф «Чорна книга» (2)

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Х/ф «Безсмертний
гарнiзон».
08.00 Т/с «Прям уючи на
пiвдень».
10.00 «Залiзний Оскар».
10.35 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Капкан
для iнтуриста.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
15.00 Т/с «Проти течiї».
19.00 Т/с «Павутиння 5».
00.00 Х/ф «Розслiдування». (2
категорiя).
02.10 Х/ф «Джорджино». (2
категорiя).
05.10 «Речовий доказ».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».

Новий канал

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.20 М/ф «Щасливий ельф».
11 . 0 0 М / ф « Гу б к а Б о б Квадратнi штани».
12.45 Х/ф «Суперзiрка».
14.45 «Подаруй собi життя».
15.50 Х/ф «Якось у провiнцiї».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2
категорiя).
00.10 Х/ф «Побачення моєї
мрiї».
02.05 Х/ф «Наркоз». (2
категорiя).
03.20 «Нiчне життя».

понеділок
8

09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.10 «Хендмейд»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 Х/ф «Червона Шапочка»
(1)
16.55 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 Х/ф «Загублені в Манхеттені» (1)
23.00 Х/ф «Таємниці Нічної
Варти» (3)

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.05 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Лiло i Стiч».
10.40 М/ф «Воруши ластами,
Семмi!»
12.05 Х/ф «Книга джунглiв:
Iсторiя Мауглi».
13.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Х/ф «LOL: Лiто. Однокласники. Любов».
16.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 4».
18.45 Одна за всiх.
19.50 Вiталька.
21.05 Дайош молодьож!
22.10 Х/ф «Наречена будь-якою
цiною». (2 категорiя).
00.10 Comedy Woman.
01.00 Х/ф «Небо. Лiтак.
Дiвчина».
02.25 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Т/с «Сонька - Золота
ручка».
11.30 «Легенди карного розшуку». Операцiя «Вассер».
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Спас пiд березами».
15.00 Т/с «Павутиння 5».
19.00 Т/с «Захисниця».
22. 50 Х/ ф «Вi дбиття». (2
категорiя).
00.50 Х/ф «Чингiсхан». (2
категорiя).
03.10 Х/ф «Шлях дракона». (2
категорiя).
04.45 «Речовий доказ».
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05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.50 М/ф «Мауглi».
07.00,11.55 «Україна має талант! 4».
11.00 «Караоке на Майданi».
14.55 Х/ф «Розумниця, красуня».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 Х/ф «Час щастя».
22.05 Х/ф «Час щастя 2».
00.00 Х/ф «Дочка».
0 1 . 5 0 Х / ф « К оха н а ж i н к а
механiка Гаврилова».
03.00 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.45 Т/с «Тру Джексон».
06.05 Шури-Амури.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25,09.35 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскара».
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
10.00 М/ф «Карлик Нiс».
11.50 Т/с «Татусевi доньки».
13.50 Т/с «Щасливi разом».
15.45 Х/ф «Пенелопа».
17.50 Х/ф «Марс атакує!» (2
категорiя).
20.00 Х/ф «Людина-блискавка».
(2 категорiя).
22.00 Х/ф «Iнший свiт: Повстання ликанiв». (2 категорiя).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Вид зверху кращий».
01.40 Т/с «Плiткарка».
02.25 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
0 9 . 2 0 М / ф « Гу б к а Б о б Квадратнi штани».
11.00 Х/ф «Суперзiрка».
13.10 Х/ф «Одного разу на
матрацi».
15.00 Х/ф «Королева».
17.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
18.00 «Розсмiши комiка».
20.00 Х/ф «Голий пiстолет». (2
категорiя).
21.45 Т/с «Надприродне». (2
категорiя).
00.10 Х/ф «Наркоз». (2
категорiя).
01.45 «Нiчне життя».
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Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього
Союзу в Другій Світовій війні. У нашому проекті «Знати, щоби не
помилятися» – те, чого немає в офіційних підручниках, але про що
розповідають документи з архівів.

ЗБРОЯ СЛОВА – СИЛА ДУХУ
Під час війни дух армії значить не менше, ніж
озброєння та бойова підготовка. Тому військовій
пропаганді уряди держав, що воюють, приділяють
особливої уваги, залучаючи до неї майстрів слова. Поети
та письменники стають військовими журналістами,
надягають однострої.
Героїчні приклади
мобілізують волю
до опору

Особливої важливості зброя слова
набуває тоді, коли армія зазнає поразок. Адже збереження її бойового духу
є запорукою майбутніх перемог. Гасло
«Наше дело правое, победа будет за
нами!», висунуте в СРСР у перші дні
війни, виявилося пророчим, незважаючи ні на що.
А розгром кадрової армії у
1941 р. негативно вплинув
на загальні настрої в країні,
вселив зневіру в душі багатьох солдатів.
Для подолання таких
настроїв пропагандисти намагалися використовувати
кожний факт особистого
героїзму червоноармійців і
командирів. На початку війни багато говорилося про
капітана Миколу Гастелло,
командира ескадрильї бомбардувальників. Його машину підбив противник, але
льотчик спрямував палаючий бомбардувальник на
колону ворожої техніки. Екіпаж загинув, проте й противник зазнав великих втрат.
Посмертно Гастелло удостоєний звання Героя Радянського
Союзу. Через декілька десятиліть після
війни журналісти засумнівалися, що
подвиг здійснив саме цей екіпаж: того
дня загинули й інші машини ескадрильї.
Але мільйони людей вже запам’ятали
прізвище Гастелло.

Їх було тільки 28?

Під час битви під Москвою спецкор
газети «Красная звезда» Кривицький
надрукував статтю про бій 16 листопада
1941 р. біля роз’їзду Дубосеково. Тоді
уперше було згадано про 28 героїв-панфілівців, які знищили 18 німецьких танків, затримавши ворога на чотири години. Проте у 8-й гвардійській стрілецькій
дивізії під командуванням генерала І.В.
Панфілова свідки та учасники бою інакше розповідали про ті події. Геройськи
билася вся 4-а рота 2-го батальйону,
загинуло понад 100 її бійців, спаливши
5 танків. Весь 1075-й полк, до складу
якого входила рота, знищив 15 танків
противника. Але легенда народилася й
пішла у життя. Вже після війни її автор
сказав, згадавши свого колегу-журналіста: «Лядов відкрив для радянських
людей Зою Космодемьянську, а я – 28
героїв-панфілівців!». Шкода, що подібні
легенди залишають «за кадром» багатьох героїв, подвиги яких заслуговують
на вдячну пам’ять нащадків.

Стареньким гарматам
було понад 65 років

Дивізія Панфілова у критичні листопадові дні 1941 р. билася у складі 16-ї
армії генерала К.К. Рокосовського на

Волоколамському напрямку. Противник кинув сюди значні сили танків,
які рвалися до Москви. А командарму
не вистачало протитанкової артилерії
і він звернувся за допомогою до самого
Сталіна. Проте той не мав достатньо
резервів і порадив шукати їх самотужки.
Де? В арсеналах зберігалися зовсім застарілі гармати, для яких важко

Лейтмотив – «не шкодуючи власного
життя». Тому оспівувалися авіаційні
тарани, внаслідок яких гинули не лише
ворожі, але й радянські льотчики.
«Таран – зброя героїв!», – таке було
гасло. До такого ризику льотчики
вдавалися в разі нестачі боєприпасів
або застарілості їхнього літака. Коли
на озброєння стали масово поступати
сучасні винищувачі й пілоти здобули
необхідний досвід, пропагандистські
акценти помітно змістилися. Різко
зросла ціна майстерності та професіоналізму. Найрезультативнішим
льотчиком-винищувачем армій Антигітлерівської коаліції став уродженець
Сумщини Іван Кожедуб, тричі Герой
Радянського Союзу, який особисто
збив 62 літаки противника.
Американський майор Річард Іра

Партизани й підпільники
зросли в ціні

Коли після Сталінграду розпочалося звільнення окупованої території
СРСР, перед пропагандистами постало
нове завдання. Вони мали з подробицями розповісти радянським людям про
героїзм партизанів і підпільників. Раніше
кореспондентів закидали у партизанські загони літаками і вони вели репортажі з-за лінії фронту. Повідомляли без
зайвої деталізації, щоби не зашкодити
тим, хто міг опинитися у руках ворожих
спецслужб. На звільненій території такої
небезпеки вже не було, тому й імена героїв називалися відкрито. Втім, спершу
відчувався брак матеріалу, який міг би
справити велике враження на читачів.
У вересні 1943 р. звільнено Воро-

навколо якого створювалася легенда.
Так сталося і з «Молодою гвардією», яка
уособлювала весь радянський підпільний рух на окупованій території. Проте
у підпіллі діяли й інші групи, нерідко
значно ефективніше.
Можна навести приклад міста Миколаєва. Там працював професійний
розвідник, інженер Віктор Лягін, який
керував групою «Маршрутники», що
складалася з випускників Ленінградської школи НКВС. Підпільникам удалося провалити масштабний німецький
проект перетворення Миколаєва на
ремонтну базу німецького та румунського флоту на Чорному морі. Крім
того, вони знищили десятки німецьких
літаків та автомобілів, спалили великі
склади пального тощо. Гестапівці ціною
великих зусиль вийшли на слід підпілля
і розгромили його. Звання
Героя Радянського Союзу Віктор Лягін отримав посмертно
у листопаді 1944 р., а про його
подвиг громадськість дізналася пізніше. П’єдестал героїв-підпільників під час війни
вже був зайнятий «Молодою
гвардією», іншим на ньому
було б затісно.

Плюси та
мінуси, правди
й неправди
пропаганди

Роман Сміщук (справа)
було знайти снаряди. Та й кого поставити до цих гармат – бойові офіцери вже були на фронті. Однак вихід
знайшли. Хоча військові академії з
Москви евакуювали, близько сотні
викладачів-артилеристів залишилося.
Найстаріший співробітник академії
підказав, на якому складі можна знайти британські снаряди, що підходили
до російських шестидюймових гармат
випуску 1877 року. Тут же розпочалося формування батарей. Командирами
призначалися викладачі академії, їм
на підмогу прислали хлопців-старшокласників, учнів артилерійських шкіл.
Невдовзі на танконебезпечних
напрямах були розгорнуті щойно
сформовані артилерійські батареї.
Професіонали високого класу вдало
розмістили їх і влучним вогнем зупинили ворожі танки. Наводили стволом:
прицілів на гарматах не було. Вибух
майже сорокакілограмового снаряду
поруч з танком перевертав бойову
машину, а влучивши у танк, снаряд
повністю знищував його. Стара зброя
в умілих руках зробила свою справу:
противника затримано і виграно дорогоцінний час. Проте журналісти про
цих героїв тоді не написали: боялися
згадувати про архаїчні гармати.

Жертовність замість
професіоналізму

Для радянської пропаганди на початку війни характерним був акцент
не на професіоналізмі військових, а
на жертовності солдатів і партизанів.

Віктор Лягін
Бонг, наприклад, отримав 40 повітряних перемог, британський полковник
Джон Е. Джонсон – 38. Щоправда,
найкращий німецький ас Еріх Гартман
мав на своєму рахунку 352 перемоги,
головним чином за рахунок застарілих
радянських машин з пілотами-новачками, збитих на початку війни. І
рахували збиті машини в Люфтваффе
куди менш прискіпливо, ніж у Червоній армії.

Досвід зменшував
потребу в жертовності

Що більше перемог отримували
радянські солдати, то менше журналісти говорили про їхні подвиги ціною
власного життя. Якщо на початку війни
акцентувалася жертовність солдатів,
то під її кінець уже пропагувалося
уміння не лише знищувати ворога, але
і самому залишатися при цьому живим.
Так, у бою 4 червня 1944 р. під румунським містом Ясси уродженець Вінниччини рядовий Роман Сміщук ручними
гранатами та пляшками із запальною
сумішшю знищив 6 танків противника і
сам залишився живим. Літнього солдата
не тільки удостоїли геройського звання
– його демобілізували і відправили додому. А всій армії оголосили: кожен, хто
зможе повторити такий подвиг, повернеться додому ще до завершення війни.
Нагадаємо: у 1941 р. біля Дубосеково
загинуло понад 100 червоноармійців,
знищивши 5 танків противника. Один
Сміщук переміг 6 танків і залишився
живим. Армія навчилася воювати, тому
перемоги їй діставалися меншою ціною.

Плюс пропаганди – вона
давала приклад героїзму для
наслідування, і цим піднімала
бойовий дух бійців та партизанів. Мінус – реальний
подвиг нерідко міфологізувався, підриваючи довіру до
Василь Петров нього. Так сталося з подвигом
уродженця Дніпропетровська
шиловградську (нині – Луганську)
рядового Олександра Матросова, який
область. У місті Краснодон від вересня
за канонічною версією закрив своїм
1942 до січня 1943 р. діяла підпільна
тілом амбразуру ворожого дзоту. Але
організація «Молода гвардія», в якій
фронтовики знали, що кулеметна черга
нараховувалося понад 90 чол. Підвідкидала тіло від амбразури. В дійсності
пільники вели антигітлерівську прогерой закрив своїм тілом вентиляційпаганду, здійснювали диверсії та акти
ний отвір, відтак ворожі кулеметники
саботажу. Зокрема, спалили біржу
задихалися від порохових газів і не
праці, визволили 70 радянських віймогли вести бій. Журналісти захотіли
ськовополонених, знищили декілька
прикрасити ситуацію, натомість лише
ворожих автомашин. Молодь, яка
підірвали довіру до інформації. А подвиг
була в організації, не володіла елебув, і Матросов загинув, рятуючи друзів.
ментарними навичками конспірації,
через це невдовзі потрапила в поле
Висока ціль робила
зору нацистських спецслужб. Піддух незламним
пільників заарештували, більшість з
Війна дала приклади фантастичної
них стратили. Радянська пропаганда
незламності духу. Уродженець Запостворила навколо організації легенду,
різької області, артилерист Василь
яку канонізував письменник О.Фадєєв у
Петров у 1943 р. втратив обидві руки,
романі «Молода гвардія». На жаль, він
але залишився в строю. І не в штабі, а
поверхово ознайомився з матеріалом
на передовій, командуючи винищувальі звинуватив у зраді невинних людей.
но-протитанковим полком. В останні
Згодом їх реабілітували, навіть посмертдні війни повів піхоту в атаку, був поно нагородили. А «Молода гвардія» на
ранений в ноги. Коли підвели унтера,
багато десятиріч перетворилася на офіщо стріляв у нього, Петров наказав
ційний символ руху опору окупантам.
відпустити хлопця: війна кінчалася, й
Святі – не святі, а до
радянський офіцер простив німця. Василь Степанович став генералом, двічі
міфу потрапляли
Героєм Радянського Союзу, після війни
Особливістю радянської пропаганзахистив дисертацію і писав книги. Геди було те, що вона створювала міф,
нерал-полковник Збройних сил України
подібний до житія святих, і не дозвоВ. Петров помер 2003 року, але пам’ять
ляла критично переглядати його, коли
про нього має зберегтися у віках. Життя
відкривалися нові факти. Як, скажімо,
героя є свідченням непереможності
зв’язки молодогвардійців з ОУН. Цим
людського духу. Головне, щоби людина
підривалася довіра до канонізованого
ставила перед собою високу ціль.
факту, що згодом приводило до його
нещадної критики. У результаті могло
Ігор БУРКУТ,
бути втрачене і те раціональне зерно,
кандидат історичних наук
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– просив поет дівчину.
Вона ще й нині живе у Чернівцях
Тетяна ІВАНОВА – нині пенсіонерка, все життя
працювала в бібліотеках, біля книжок, знайома
із багатьма авторами. Але одне знайомство стало
дружбою на все життя…
На Буковині тендітна дівчина з
темними важкими косами Таня із козацьким прізвищем Малоіван опинилася 1954 року за направленням від
Дніпропетровського технікуму культури. Важко тепер розрізнити, чого в
її житті було більше – власної волі чи
долі. Таня виросла у П’ятихатці на Дніпропетровщині. У технікумі навчалася
заочно і направлення могла не брати.
Та перед самим дипломом заочникам
запропонували кілька місць на Західній Україні. Вибір вирішила порада
дядька, брата матері, який під кінець
війни побував з військом у Чернівцях:
«Це не місто, це казка!».
У Чернівцях дівчина працювала
спочатку в невеличкій дитячій бібліотеці на вул. Сторожинецькій. Туди
й запросили на зустріч зі школярами
молодого, але вже знаного поета
Михайла Ткача. Він прийшов – і не
сам, із гомінкою компанією студентівмедиків. У тій бібліотечці був дуже
затишний читацький зал, тож хлопці
туди зачастили – готувалися до семінарів і сесій.
– Мені Бог не дав таланту писати
вірші, але я дуже їх люблю, і коли
якийсь сподобається, я й зараз заучую
його напам’ять… – розповідає Тетяна
Федорівна. Михайло Ткач, вочевидь,
помітив у дівчини цей дар слухача:
приносив нові вірші, розповідав про
навчання. У першому вірші, який присвятив Тані, писав про бібліотекарку:«…не може ніяк відшукати вона на
книжкових полицях про себе роману».
…Таня Малоіван носила коси.
Дуже гарні коси: довгі, хвилясті, в руку
завтовшки. Це про них Михайло Ткач
написав тоді вірша «Ой не ріж косу»,
який згодом поклав на музику його

багаторічний співавтор Олександр
Білаш.
Дозволю собі маленький відступ.
Пісню «Ой, не ріж косу» люблю ще від
студентських років. І, звичайно, чудово знала, хто автори слів та музики. Не
було жодного концерту в тодішньому
Актовому залі університету, щоб її не
виконували. Та якогось ранку почула
по Київському радіо (а тоді радіоточка
працювала в кожній хаті): «Українська
народна пісня «Ой не ріж косу». На
факультеті підійшла з цим до керівника літстудії, надзвичайного ерудита
Анатолія Добрянського. І від нього
почула: «Оце і є справжнє визнання!».
Після практики на четвертому

курсі Михайло приїхав з Путили радісний: – Я таку «Марічку написав»!
І розповів, що в путильській їдальні
на роздачі працювала гуцулочка Ма-

річка. А завідувач їдальні ніби жартома
запропонував Михайлові: – Ти поет? А
напиши про нашу Марічку…
А далі… Всі знають, що було далі.
Конкурс на кращу мелодію до цього ві-

рша, оголошений Обласним будинком
народної творчості, перемога серед
більше як 40 мелодій музики Степана
Сабадаша. Пісня одразу прийшлася
усім до душі, де її тільки не співали – від
оперної сцени до домашнього застілля. Вона стала своєрідною візитівкою
нашого краю. Більше того, коли «Марічка» лунає десь за кордоном, іноземці поважливо кажуть: «О, Україна!».
Це при тому, що Ткач написав тексти
до більше як 300 пісень!
Тетяна Федорівна працювала в
бібліотеках мало не 40 років, до виходу
на пенсію.
«Героя свого роману» вона зустріла-таки, 54 роки прожили вони разом
у любові та злагоді. Друзі з гумором
зазначали: нарешті малого Івана
проміняла на справжнього Іванова.

Колишній офіцер, родом з Вінничини,
він потрапив під скорочення у хрущовські «мільйон 200 тисяч», але не зажурився, не пропав, вивчився на геофаці
університету, викладав у школі. А коли
в освітніх закладах ввели початкову
військову підготовку, Микола Федосійович обійняв посаду воєнрука в
середній школі №5. Людина водночас
творча й зібрана, із величезним почуттям гумору, він писав маленькі оповідання й досить професійно займався…
бджільництвом. А відомо ж, що бджоли
поганих людей не люблять! Це за його
ініціативи та підтримки Тетяна вивчилася й сама на вечірньому відділенні
філфаку, диплом отримувала вже з
маленькою донечкою.
«З ним було завжди цікаво й затишно…» – трохи сумно посміхається
жінка.
Після бесіди з новою знайомою
зрозуміла, чому Михайло Ткач приносив їй на суд нові вірші: це була спільна
любов до слова, до пісні, зрештою – до
України.
Життєві шляхи розвели Тетяну
Іванову й Михайла Ткача далеко: як
відомо, після Московського Літінституту поет оселився в Києві. Але, буваючи
в Чернівцях, щоразу телефонував:
«Ну як ти?». Почувши, що вийшла заміж, перепитав: «Ти щаслива?».
– Одного разу під час відпустки
вдома, у П’ятихатках, почула від мами
й бабусі зворушливу історію про ластівок. Якось навесні пара ластівок звила
гніздечко під стріхою в їхньому сараї.
Вивели діточок, виростили – і відлетіли
на зиму в теплі краї. А навесні… повернулися. Побачили, що їхнє гніздо ціле
й довго кружляли довкола господарів,
мало не сідаючи на плечі – із вдячністю! – згадує Тетяна Федорівна.
У Чернівцях вона розповіла про
цей випадок Михайлові. І вже наступного дня поет приніс Тані «на суд»
нового вірша, «Прилетіли ластівки».
Це тепер також відома пісня…

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

Чим корисна шипшина?
1. Зміцнює серце і знижує
тиск. Відвар із цих плодів зміцнює кровоносні судини, знижує
ризик виникнення атеросклерозу.
2. Підвищує імунітет. Жоден лимон не зрівняється із
шипшиною за вмістом вітаміну
С, тому відвар із шипшини є
чудовим засобом для профілактики застуд.
3. Профілактика й лікування авітамінозу. Крім значного
вмісту вітаміну С, плоди дикої
троянди багаті на вітаміни К,
Р і РР, містять низку вітамінів
групи В і такі корисні речовини

як калій, марганець, залізо,
каротин тощо.
4. Має кровотворні властивості. Відвар шипшини
сприяє утворенню червоних
кров’яних тілець, тож буде корисний людям, страждаючим
на недокрів’я.
5. Відвар з плодів шипшини
помічний як жовчогінне, сприяє нормалізації роботи печінки
та жовчного міхура.
6. Крім того, відвар покращує розумову діяльність,
містить антиоксиданти і є чудовим загальнозміцнювальним
засобом.

Як зробити
шипшиновий відвар?
Важливо пам’ятати про збереження вітамінів і дозування!
10-15 ягід помийте під краном.
Помістіть їх у скляний посуд або термос зі скляною колбою: шипшині не
варто контактувати з металом. Залийте 0,5 л гарячої води, не вище 60
градусів. Банку з напоєм загорнути
в рушник і поставити в тепле місце.
Настоювати протягом 12 годин.
Готовий відвар спожити протягом
доби. Збільшувати норму не варто.
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