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Українські парадокси
або Скільки коштує нардеп

Українці – парадоксальні. У цьому
переконуємося на кожному кроці (див.
№2 «Версії»). Але через це маємо ще
й державу повну парадоксів, які часто
переходять в абсурд . Один європейський політик зауважив: « У нас люди
йдуть у владу, щоби зробити для своєї
країни щось добре, а у вас (себто в
Україні – авт.) – задля свого бізнесу».
Зрештою, це давно всім відомо, оскільки наші партії насправді є бізнес-проектами. Їх просувають бізнес-клани,
чиї апетити абсурдно вражаючі. Скажімо, тільки на утримання вищого
ешелону держуправління (ВР, КМУ,
Президента, АП) закладено в бюджеті
країни на 2012 рік 2,55 млрд. грн.,
що на 100 млн. грн більше, ніж торік.
«Надбавка» піде на підтримку санаторіїв ДУСі (Держуправсправами). Адже
люди, які доволі натрудилися, повинні
добре відпочити. Чи, може, у вас є
сумніви щодо їхньої працездатності?
Дарма! Бо зарплати у них шалені.
Втім, який «напряг» усе це «бабло»
витратити. Доводиться бідакам по закордонних курортах постійно їздити.
І хоч не вельми це гарна справа –
рахувати чужі гроші, та виходитимемо
з того, що йдеться не про чужі, а про
наші гроші, себто платника податків. А
той, хто заробляє, завжди хоче знати,
куди йдуть його кровні.
Отже, наші нардепи, крім зарплати в 15 тис.грн/міс. отримують ( і теж
щомісяця!) матеріальну компенсацію
службових витрат, а це майже 50 тис.
грн. За рік один ріднесенький український нардепчик обходиться країні та
платникам податків, тобто нам з вами,
у 780 тис.грн (близько мільйона!). І це
без врахування того, що на пенсії він
матиме 80% від рівня зарплати чинних
депутатів і плюс безкоштовне лікування у медзакладах органів держвлади
до кінця життя. А депутатські квартири
вартістю в 1 млн. грн кожна?! Тож додаємо ще 450 млн.грн.
З точки зору навіть домогосподар-

ки, не кажу вже такого-сякого менеджера, подібна оплата праці, – коли
людина має все, що тільки їй заманеться, – вважається неефективною.
У працівника зникає мотивація. Бо він
сам, його діти та онуки з правнуками
забезпечені до кінця життя. Чи потрібно йому про щось турбуватися? Аж
ніяк! А роботу люблять лише олігофрени – стверджує моя родичка за фахом
лікар-психіатр.
Якщо у тебе, шановний читачу, все
добре з математикою, то ти, порахувавши, дізнаєшся, що пенсії всіх депутатів
однієї п’ятирічки обходяться державному бюджету в 1 млрд. 620 млн. грн, а на
утримання чинних депутатів за 5 років
витрачається 1 млрд. 755 млн. грн. та
ще 450 млн. грн. на вартість квартир. Ну
скажіть, хіба це не парадокс, який переходить в абсурд? Що вони зробили для
народу? Хіба що захистили і розвинули
власний бізнес – але власний! – та разом
з попередниками знищили економіку
держави. А тепер точать зуба та готують
ненаситні шлунки на останнє – землю
та надра! Мовляв, по 100-200 га в одні
руки – мало, треба по 2000 гектарів!
Натомість наобіцяти можуть сповна. Принаймні Кабмін хоче оголосити
2012-ий роком соціальної справедливості. Тобто підтягнуть бідних до багатих? Чи багаті поділяться? Одне слово,
черговий абсурдний парадокс. Як відомо, у бюджеті недостатньо закладено
грошей на лікування онкохворих дітей.
Про яку ж рівність та справедливість
може йтися? Або ж ситуація з ретровірусними препаратами, які потрібні для
підтримки життя ВІЛ-інфікованих і яких
катастрофічно не вистачає. Цими днями
стало відомо, що Україна закуповує їх за
ціною у тричі дорожчою, ніж інші країни.
У чиїх кишенях осідають ці гроші, пояснювати, думаю, не треба.
Що не кажіть, а живемо у державі
гостро парадоксальній, бо й самі –
абсурдні…

Людмила ЧЕРЕДАРИК
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Дідух «дістав» нардепа Ар’єва
І «наїхав» на чернівецькі ЗМІ

Володимир Дідух, виконувач
обов’язків президента МГО «Асамблея
ділових кіл», лідер Соціально-Християнської партії запросив чернівецьких
журналістів на прес-конференцію
щодо подій навколо ТОВ «Комфорт»
– є такий магазин на проспекті Незалежності. Ситуація там складна і
заплутана – як і все, що стосується
поділу та перерозподілу власності.

Зокрема, п. Дідух є засновником
із статутною часткою 30%. 1998 року
він викупив приміщення ТОВ «Комфорт» за 37 тис. дол.
Інформація ж, яку надав п. Дідух,
не прояснила ситуацію. Він лише наголошував, що «потребує втручання
органів правопорядку, які своєю бездіяльністю загострили ситуацію, так
само як деякі місцеві ЗМІ». Далі йшов
їхній перелік.
Пан Дідух називав себе помічником-консультантом народного
депутата України Володимира Ар’єва,
голови підкомітету з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією. Автор цих рядків зв’язалася
з Володимиром Ар’євим у мережі
Facebook. І ось яку відповідь отримала. Цитую:

«Ще торік я позбавив його права
називатися моїм помічником-консультантом. Він вилучений зі списку
позаштатних помічників, тож представляється незаконно. Прошу Вас,
якщо можливо, опублікувати це у
Вашій газеті офіційно. Бо він мене
вже «дістав» – розвинув особливо
бурхливу діяльність невідомого характеру після того, як був позбавлений звання помічника». Коментарі,
як то кажуть, зайві.
Стосовно ж «Комфорту», то,
щоби відновити роботу товариства,
акціонери навіть погоджуються на
те, аби повернути його державі. Принаймні Дідух заявив, що «як вирішить
суд, так і буде». Міліція ж ситуацію
не коментує.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Бойчука пробачили, рибалки задоволені
Підсумки роботи
обласної прокуратури за
минулий рік та нові гучні
справи нинішнього оголосив
учора днями на пресконференції Петро КОВАЛЬ,
прокурор Буковини.
Справу побитих рибалок завершено.
За словами прокурора, потерпілі
пробачили всіх підсудних, жодних
матеріальних і моральних претензій до
них не мають. Через певні обставини
побиті чоловіки покази змінили – було
проведено ряд експертиз і нині потерпілі категорично відмовляються
писати скарги до Апеляційного суду.
З їх слів, вирок, винесений районним
судом, рибалок повністю задовольняє.
Тож прокуратура вичерпала усі законні сили, щоб покарати винних…
Фіктивні акти та псевдопорушники.
Стосовно директора приватного

Сплеск кредитування фізичних осіб до кризи і різке збільшення тягаря державного боргу
внаслідок спроб урядів стимулювати економіки
своїх країн означають, що позичальникам країн
«золотого мільярду», тобто найбільш багатих
країн світу, доведеться повертати або відстрочувати купу боргів. Торік необхідне для цього
рефінансування було достатньо стабільним, але
воно не зовсім усунуло головний біль. Загалом

«Газовий удав»
стискає кільця

сильного політика, не схильного до
компромісів. Переговори з Україною він якраз і використовує для
шаленого тиску на Київ. Російські
великодержавні шовіністи у захопленні: «залізний Пу» таки дотисне
«незалежних хахлов», нав’язавши
їм найвищу в Європі ціну на газ!
А до «проффесіоналів» з Печерських пагорбів нарешті дійшло:
Кремль їх обвів навколо пальця
і використав по повній програмі. Підписуючи Харківську угоду і
здаючи Севастополь за «дешевий
російський газ», донецькі «фахівці»
сподівалися на якесь диво. Його не
сталося. Удав і кролик ніколи не
можуть бути «стратегічними партнерами» чи «братами по крові».
Варіантів лише два – удав обідає
кроликом, або кролик тікає від

удава. Про другий варіант наші
«мудреці» почали говорити лише
останнім часом. Мовляв, Україна
шукатиме альтернативних джерел
газу. Де? Туркменістан весь свій газ
продає Росії та Китаю, Азербайджан
ще має запаси, але росіяни їх миттєво закуплять, якщо Україна захоче
щось придбати на тому ринку.
А на газ з Ірану розраховувати
не варто: навколо нього вже розгортається колотнеча з американською участю. Лівія? Запізно. Хіба
що Вашингтон змилостивиться і
не заважатиме українцям щось
купувати в регіоні, де почалися
потрясіння. Залишається Україні
розвивати власний газовий видобуток. Але перспективні родовища на
чорноморському шельфі «великий
патріот» Ющенко встиг здати румунам, програвши зовсім непотрібний
Україні судовий процес у Гаазі. Для
розвідки і розробки нових родовищ
потрібні великі гроші. А дехто із
справжніх господарів України заробляє на торгівлі російським газом і

підприємства «Золотий сад» прокуратура Герцаївського району порушила
кримінальну справу. Протягом травня
2010 року директор складав завідома
фіктивні акти виконаних робіт. У результаті – з бюджету виділено дотації у
сумі 40,8 тис. грн, чим завдано державі
серйозної шкоди.
А службові особи Новоселицької
райсанепідемстанції та управління
ветеринарної медицини Герцаївського
та Глибоцького районів підробляли
матеріали у справі про адміністративні правопорушення. Вони складали

протоколи на громадян, які нібито
скоювали правопорушення і самі платили по 51 грн штрафу, щоби створити
видимість активної роботи. Насправді
ж опитані громадяни жодного відношення до цих протоколів не мали
і навіть про них не знали. Тому порушено кримінальні справи за ознаками
зловживання службовим становищем
та службове підроблення документів.
Вже встановлено, що були підроблені
14 протоколів. Досудове слідство
триває. Перевіряються й інші райони.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

2011-й пройшов у дискусіях про державний борг:
саме тоді розвинений світ зрозумів, що державні
(публічні) фінанси теж обмежені. При цьому
варто нагадати, що нові ринки ( у т.ч. й України)
мають менші борги і швидше розвиваються, відтак вони і далі приваблюватимуть кредиторів.
Державні боргові зобов’язання США та країн
Єврозони 2010 року були погашені на 3,1 трлн.
дол., 2011-го – на 3,5 трлн. дол. 2012 року їх сума
перевищить 4 трлн. дол.

Глобальний дисбаланс –
основа кризи

Складність нинішнього глобального дисбалансу полягає в тому, що у малої кількості найрозвинутіших країн є достатньо знань, інноваційних
механізмів і процвітаючих секторів послуг, щоби
сподіватися на великі економічні та фінансові
перспективи. Але саме вони і є найбільшими у
світі боржниками. А переважна частина країн з
ринками, що розвиваються, такі, приміром, як
Україна, потерпають від дефіциту капіталу. Це,
на моє професійне переконання, і лежить в основі
останньої фінансової кризи.

В умовах зростання міжнародної конкуренції
різниця між цінами, затратами і вартістю землі
втрачає свою вагу порівняно з такими чинниками
як людський капітал, закон, регулювання ринків і
стан довкілля. Тож конкурентна боротьба на міжнародному рівні перетворюється на конкурентну
боротьбу країни з самою собою, де виникає
необхідність формувати таку структуру економіки і регуляторну систему, яка б підкреслювала
конкурентні переваги даної країни у світі.
І ще одна важлива теза. 2011-й рік (рік «похмілля») став початком втілення у життя фінансових реформ, першочергово у розвинутому світі.
Це був рік пошуку нового балансу між ринковим
саморегулюванням економіки та урядовою регуляторною політикою. Уряди багатьох країн проводили
заходи зі зменшення ризиків та звуження банківської системи у пошуках фінансової стабільності.
Загалом, у світі багато людей мають абсолютно неправильне уявлення про фінанси та
фінансові ринки. Економіка, як окрема сфера
життєдіяльності людей, існує для того, щоби
виробляти реальні блага – товари, послуги, які
ми безпосередньо споживаємо. Гроші, акції,

– Я скликав цю нараду для того, щоб ми
спільно окреслили коло проблемних питань, які
стосуються громадського транспорту, і спільно
знайшли шляхи їхнього вирішення, – повідомив
заступник Чернівецького міського голови Василь
Тимофєєв.
За словами директора Департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Сірмана,
нині в місті на 48 автобусних маршрутах працює
15 юридичних підприємств та 21 фізична особа.
Основний обсяг перевезень пасажирів здійснює
КП «Чернівецьке тролейбусне управління», яке
обслуговує 8 тролейбусних та 2 автобусних маршрути. У 2011 році електротранспортом перевезено
близько 46 мільйонів пасажирів, з них понад 28
мільйонів пільговиків».
Основне питання, яке обговорювали учасники цього зібрання – оновлення тролейбусного

парку. «Ми можемо купити капітально відремонтовані тролейбуси швейцарського виробництва,
– зазначив начальник ЧТУ Іван Іванічек, який
особисто вивчав досвід роботи електротранспорту у Щвейцарії. – Запчастини до них нам дадуть
безкоштовно. Крім тягового двигуна, швейцарські
тролейбуси мають ще й двигун внутрішнього
згорання, який у разі відсутності електрики, дозволяє тролейбусу проїхати 5 кілометрів».
За словами Василя Тимофєєва, вартість 10-ти
таких тролейбусів 3 млн. грн., тоді як (1!) тролейбус вітчизняного виробництва – 1,7-2 млн. грн. До
того ж «швейцарець» має змогу при зупинці нахилитися на 200, що дозволить інвалідам на візках
безперешкодно потрапити до салону.
Йшлося на зустрічі і про маршрутки. Як розповів директор Центру організації пасажирських
перевезень Ігор Кожуленко, зараз у якості експе-
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На шоу «Україна
чудес» – Чернівці!

Завтра, 20 січня 2011 року о 21-50 на «Новому
каналі» у черговому шоу «Україна чудес» – Чернівці.
Глядачі матимуть змогу побачити неймовірні легенди
нашого міста, Нагадаємо, що Чернівці були першими
із 9-ти міст, де знімалося шоу. Крім Чернівців, шоу
знімали у Кам’янці-Подільському, Львові, Одесі, Ялті,
Севастополі, Харкові, Донецьку, Києві.
зовсім не зацікавлений у видобутку
власного. Скоріше тут свою вигоду
знайдуть «вугільні королі» України.
Тоді доведеться переводити
вітчизняні кочегарки на власне
вугілля, повертаючись з двадцять
першого століття у дев’ятнадцяте.
Дорога ціна за однобічну орієнтацію
на «головного стратегічного партнера». Для Кремля існують лише
власні інтереси і зі слабшими від
себе він рахуватися не звик. Удав
стискає кільця, готуючись проковтнути чергову жертву – наступну за
Білоруссю. Лукашенко вже віддав
росіянам свою газову трубу. Чия
черга?

Ігор БУРКУТ, політолог

Вчора у міській раді над цим розмірковували
представники влади, громадськості та перевізники

2011-й – похмілля після гучної «п’янки»
Першокласнику (або й першокурснику)
відомо, що нашу свідомість визначає буття.
Як й економіка держави визначає все, що
в ній відбувається. Та попри те, що кожен
з нас трішки економіст, бо, так чи інакше,
планує свої доходи та видатки, пропонуємо
увазі читачів нову рубрику та її постійного
ведучого – Петра НІКІФОРОВА, доктора
економічних наук, професора, декана
економфаку ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

погляд

Україні ніяк не вдається вмовити російських партнерів знизити
ціну на газ. Казки про «братерство
двох слов’янських народів» не
проходять там, де йдеться про мільярди доларів. Судячи з усього,
чимала частка отриманого за газ
іде у приватні кишені самого Путіна.
Недарма путінська родина днями
проголошена найбагатшою в світі:
її статки перевищують 300 млрд.
дол. Звідки? Не з чиновницької
зарплати, звичайно. А від продажу
національних багатств російського
народу, насамперед – енергоносіїв.
Нині прем’єр-міністр Російської
Федерації Володимир Путін знову
балотується на президентську посаду, щоб зберегти і примножити ці
колосальні статки. Політтехнологи
створили йому імідж жорсткого і

регіональні
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Тролейбуси: що краще – півтора нових
вітчизняних чи 10 швейцарських б/у?

економічний огляд

Якщо 2008 рік був роком фінансової кризи,
2009 – роком одужання, то 2010-й і 2011-й здебільшого минули в атмосфері невизначеності. У
рамках світової економіки фондові та фінансові
ринки то піднімалися, то падали; натхнення від
бізнесових прибутків змінювалося переживаннями щодо нестабільності підйому економіки.
Тож підсумково 2010-й і 2011-й були, образно
кажучи, роками «похмілля після гучної «п’янки».

Передплатний індекс 09584
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Термін реєстрації на
ЗНО зменшено
Реєстрація осіб для участі в ЗНО-2012 розпочалася 1 січня і триватиме до 20 лютого
Про це під час селекторної прес-конференції
повідомив начальник Головного управління освіти
і науки Чернівецької ОДА Михайло Бауер. Цьогоріч
тестування пройде понад 3 тис. випускників області.
24 та 31 березня цього року відбудеться пробне тестування для тих, хто хоче перевірити свої знання. Для
цього, за словами Михайла Бауера, потрібно зареєструватися на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості знань www.test.if.ua.
У Чернівецькій області діятиме 14 пунктів пробного тестування, зокрема, в кожному районі та
Чернівцях (гімназій №1, №4 та загальноосвітньої
школи №27). Для участі у пробному тестуванні, потрібно мати запрошення, паспорт чи свідоцтво про
народження, а також сплатити 84 гривні. За ці гроші
можна буде зробити 10 спроб.
Зареєструватися для проходження ЗНО треба
до 20 лютого, причому особам, яким на 1 вересня
2011 року виповнилося 16 років, необхідно буде
пред’явити паспорт, інакше програма їх не зареєструє.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

рименту на маршруті №34 курсують 6 великогабаритних автобусів загальною пасажиромісткістю
116 місць. Як запевнив пан Кожуленко, кількість
таких автобусів у 2012 році збільшиться.
І хоча в ході зустрічі у представників громадськості було багато питань, які стосувалися
інтервалу руху громадського транспорту, облаштування зупинок, культури поведінки водіїв
тощо, пропозицію щодо придбання нових тролейбусів іноземного виробництва вони підтримали.

Диплом і мотоцикл
Такі нагороди отримав Володимир Чорногуз,
водій державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство» за «срібло», яке він виборов у фіналі міжнародного конкурсу, що відбувся в
Вологді Російської Федерації. Передувала цьому його
перемога на ІV Всеукраїнському змаганні за звання
«Кращий оператор гідроманіпулятора», де він представляв Чернівецьке обласне управління лісового та
мисливського господарства.

Галина Єреміца, «Версії»

Ірина МАТЧИШИНА, ДП «Берегометське ЛМГ»

економічний огляд
облігації, опціони, ф’ючерси, податки тощо – це
лише допоміжні фінансові інструменти, які люди
придумали та вдосконалюють, щоби стимулювати
та регулювати розвиток реальної економіки, тобто
виробництво товарів і послуг. Фінансові ринки за
своєю суттю є вторинними, похідними від реальної
економіки. Фінанси не самодостатні, вони не повинні бути автономними, незалежними від виробництва, адже вони є інструментом обслуговування
економіки загалом і не можуть розвиватись швидше
за реальну економіку.

Хто кого: оптимісти
чи песимісти?

В оцінці перспектив 2012 року експерти розділились практично порівну на оптимістів і песимістів, що, до речі, і свідчить про те, що не все так
погано. Аргументи оптимістів: уряди країн Єврозони реально, а не на словах, почали працювати
над посиленням реальної фіскальної дисципліни і,
відповідно, зменшенням дефіцитів національних
бюджетів. У США починають превалювати більш
позитивні (а не рецесійні) очікування економічного
зростання, прогнозується подальше економічне
зростання і в країнах, що розвиваються. Натомість
песимісти прогнозують на 2012-й рік рецесію або
нульове зростання економіки. Світова економіка

увійде у період стагнації, але такого обвалу, як у
другій половині 2008 року не буде.

внутрішній ринок в Україні все-таки здійснюється.

Як у цьому контексті
виглядає Україна?

Починаючи з жовтня 2011 року, НБУ проводив
жорстку монетарну політику, обмежуючи кількість
грошей в обігу (політику надмірного «грошового
голоду»). Це, з одного боку, не дало позитивного внеску у розвиток реальної економіки, проте
вдалося утримати валютний курс. Зростання ж
споживчих цін різко уповільнилося, що дало можливість Україні мати найменший рівень інфляції,
починаючи з 2002 року.
Думається, що і в 2012 році влада продовжить
застосовувати монетарні методи контролю за
курсом та інфляцією, але не буде перегинати палицю, залишаючи економіку на голодному пайку.
Курс гривні швидше за все буде утримуватись на
нинішньому рівні (або трохи девальвує – до 8,5-8,6
грн. за долар США) до парламентських виборів,
проте після них може впасти до кінця року до 9-9,5
грн. за долар.
Є також надія на те, що прийнятий нашвидкуруч бюджет-2012 ще у першому півріччі переглянуть і він наблизиться до реального, хоча б у частині
доходів. Тоді буде менше адміністративного тиску
на бізнес, фіскального диктату, зростання переплат тощо.

Останні три місяці 2011 року були для вітчизняної економіки важкими. Стан світової економіки та
дії української влади дають підстави говорити про
різке уповільнення темпів економічного зростання
саме у 4-му кварталі, що і відбилося на річній динаміці. Повної статистики за 2011 рік ще не має, проте
зростання реального ВВП буде на рівні 4,8-5%,
індекс промислового виробництва не перевищить
7,5%, зростання в аграрному секторі внаслідок
рекордного врожаю буде на рівні 15-17%, у будівництві – до 12%, інвестиції в основний капітал
зросли за три квартали на 21,2%.
На показники зростання будівництва та інвестицій суттєво вплинула досить висока активність
держави у підготовці до ЄВРО-2012 включно з
будівництвом доріг, мостів, стадіонів та інших
об’єктів інфраструктури. Ці масштабні інвестиції
також дають позитивний вторинний ефект на підприємницьку та споживчу активність. Зростання
на 15% роздрібного товарообігу також додає позитивної динаміки. Хоча й обережно, проте можна
стверджувати, що поступова переорієнтація на

Інфляцію загальмовано…

Сальдо торгового і платіжного балансів за 2012
рік в Україні не просто негативні, а складають суму
приблизно 4,5-5 млрд. дол. Імпорт перевищує
експорт за товарами і послугами. Відтік капіталу
з України внаслідок поглиблення боргової кризи в
Європі призвів також до різкого погіршення стану
фінансових операцій та операцій з капіталом.

Диктатори – газ та МВФ

У 2012 році сальдо платіжного балансу буде
залежати від ціни на російський газ та від продовження співробітництва з МВФ. Влада погрожує
більш жорстокою боротьбою із споживчим кредитуванням і, таким чином, обмеженням імпорту. Багато
товарів широкого вжитку не мають українських
аналогів. Тому обмеження імпорту призведе тільки
до його подорожчання.
На ринку праці і в 2012-му умови диктуватимуть роботодавці, а не ті, хто шукає роботу. Найбільшим попитом (відносно інших професій) за
оцінками фахівців, користуватимуться фінансисти,
юристи, маркетологи (особливо фахівці з цифрового маркетингу), програмісти, проектні менеджери.
Претенденти на збільшення зарплат (максимум
на 10%) – фармацевтика, аграрна галузь, важка
промисловість. Середня зарплата в Україні до кінця
2012 року прогнозується на рівні 2950-3000 грн.
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Нюрнберзькі уроки
Виповнилося 65 років з моменту винесення суворого
вироку нацистським злочинцям. У багатьох країнах
відбулися наукові конференції та «круглі столи», на яких
науковці й політики намагалися зрозуміти, яке ж значення
для післявоєнного розвитку людства мала робота
Нюрнберзького трибуналу.
Висловлювалися різні думки. Над ними варто
поміркувати, бо сучасні політики повинні вивчити
нюрнберзькі уроки назубок. Аби не опиратися на силові
методи у державній політиці, бо вони ведуть лише до
вселенських трагедій, а винуватців – на ешафот.
Як тисячолітнє місто
стало нацистським

Спочатку трохи історії. Є на півдні
Німеччини старовинне місто Нюрнберг, вперше згадане у документах
майже тисячу років тому. Цей куточок Баварії згодом уподобали нацисти для проведення своїх партійних
з’їздів, перший з яких пройшов 1933
року. Гітлерівці назвали його помпезно – «З’їздом перемоги». Саме тоді
Націонал-соціалістична робітнича
партія Німеччини на чолі з Адольфом
Гітлером перемогла на виборах і
прийшла до влади в розбурханій,
ураженій кризою країні. Її програма,
прийнята у 1920 р., містила 25 коротких пунктів. Цей документ закладав
основи нацистської політики: він
передбачав розширення «життєвого
простору» для німців, а також закликав значно обмежити права ненімецького населення країни.
Вже 1935-го нацисти прийняли
так звані «Нюрнберзькі закони», що
поставили євреїв Німеччини фактично поза законом. Чистокровні
німці, щоби отримати право на німецьке громадянство, повинні були
документально підтвердити свою
належність до «арійської раси», а
німецьким євреям надавався статус
«приналежних до держави», який позбавляв їх майже всіх громадянських
і політичних прав. Крім цього, були
заборонені шлюби між німцями та євреями, і позашлюбні статеві стосунки
між ними також. У країні відразу ж
піднялася хвиля антисемітизму, євреї
почали масово виїжджати з Німеччини. Хто не встиг, згодом були фізично
знищені.
Особливе ставлення націоналсоціалістів до міста, де проходили
їхні партійні з’їзди й приймалися людиноненависницькі закони, перетворили Нюрнберг на своєрідний символ
нацизму та гітлерівського расизму.
Звідти зловісні явища й розпочали

свою переможну ходу, але й там вони
знайшли свій ганебний кінець. Після
розгрому гітлерівської Німеччини
країни-переможниці створили спеціальний Міжнародний трибунал для
суду над головними нацистськими
злочинцями. Його засідання проходили у Нюрнберзі з 20 листопада
1945 до 1 жовтня 1946 рр., де на лаві
підсудних опинилася велика група
партійних і державних керівників
Німеччини, відповідальних за проведення злочинної політики.

Світова трагедія
тривала 6 років

Вони особисто не кидали людей у
печі крематоріїв Освєнцима чи Бухенвальда, не розстрілювали нещасних у
Бабиному Яру, не вішали дружин і дітей радянських партизанів і не палили українські села. Все це робили їхні
підлеглі, виконуючи накази вищого
командування. Накази ж видавалися
на основі ідей націонал-соціалізму,
за якими світом повинні панувати істинні арійці, а «унтерменши» (тобто
«недолюдки») – євреї, цигани та
деякі інші, приречені на фізичне знищення. Елементарна справедливість
вимагала кари за те, що подібні нелюдські погляди були втілені у життя.
Проте найголовніші злочинці –
Гітлер, Гіммлер, Геббельс, Борман
– до суду не дожили. Вони або покінчили життя самогубством, або зникли
без вісти. Таким чином, уникнути
вироку вдалося фюреру нацистської
партії та його заступнику, головному
есесівцю та шефу всієї гітлерівської
пропаганди. Але такі провідні фігури
нацизму, як райхсмаршал Геринг,
міністри фон Ріббентроп та Розенберг, фельдмаршал Кейтель та деякі
інші мусили відповідати за скоєне. Їх
звинуватили у змові проти миру і людяності (жорстоке ставлення та вбивства військовополонених, мирного
цивільного населення, розкрадання

суспільної та приватної власності,
встановлення і пропагування рабської праці тощо).
Страшні злочини інкримінували нацистській верхівці. Десятки
мільйонів людей загинули у війні,
розв’язаній гітлерівцями для встановлення свого панування над усім
світом. У руїнах лежали тисячі міст
і сіл, мільйони людей постраждали
від наслідків найстрашнішої з воєн.
Світ вимагав покарання винних у всіх
нещастях, яких довелося зазнати
людству у 1939-1945 рр. Особливу
активність у цьому виявляв СРСР, бо
саме Радянський Союз зазнав найбільших людських втрат і руйнувань
від гітлерівської агресії. Але сталінське керівництво прагнуло ще й відволікти увагу світової громадськості
від власних злочинів, а ще краще
– перекласти відповідальність за них
на плечі нацистів.

визнання злочинними цих організацій. А радянська пропаганда продовжувала стверджувати, що Трибунал,
мовляв, визнав злочинцями всіх, кого
вимагав прокурор. Але належність до
СС, нацистської партії, гестапо й тому
подібних організацій давала привід
лише до розслідування діяльності
людини, і якщо та вчиняла злочини,
то обов’язково повинна притягатися
до відповідальності. Якщо ж ні, то ні.
Таким чином вищий генералітет було
засуджено за агресію проти інших
країн. Значення Трибуналу полягає
насамперед у тому, що він вперше в
історії людства встановив кримінальну відповідальність за агресію проти
інших країн, чим мав попереджувати
виникнення нових воєн. На жаль,
цього не сталося. Війни продовжують
вибухати і в наш час.

Суд уникав 9-ти
гострих питань

Нацистських злочинців було
суворо покарано за злочини проти
людства, та світ не став після цього
більш гуманним. На період діяльності Нюрнберзького трибуналу в
міжнародному праві ще не існувало
такого терміну, як «геноцид» – він
отримав міжнародне визнання лише
наприкінці 40-х рр. Проте за масове
знищення людей на расовій, етнічній
чи релігійній основі Трибунал встановив кримінальну відповідальність.
Шкода, що його вирок не зупинив
масового людиновбивства. Ще не
встигли висохнути чорнила цього документу, як пролилася кров у різних
куточках земної кулі, де спалахнули
жахливі міжнаціональні конфлікти.
Ними супроводжувався розпад старих
колоніальних імперій та утворення
нових держав. Так, під час виникнення держави Ізраїль загинуло чимало
мирних жителів: боротьба за землю
набула особливої жорстокості. Важко
відбувався розподіл колишньої британської колонії Індії на Республіку Індію з переважно індуїстським населенням та Ісламську Республіку Пакистан.
Війна велася запекла, обидві країни
понесли чималі втрати. Лилася кров і в
Південно-Східній Азії та Африці.
А винуватці народних трагедій,
як правило, уникали покарання.
Більше того, вони отримували славу
«національних героїв», «батьків нації». Головний урок Нюрнберзького
трибуналу залишився незасвоєним. І коли на початку 90-х років
почала розпадатися соціалістична
Югославія, на її руїнах спалахнула
серія воєн, що супроводжувалися

До складу Трибуналу увійшли
представники СРСР, США, Великій
Британії та Франції. Кожна із сторін
переслідувала власні цілі, їх треба
було ще узгодити. У наш час стало
відомо, що за ініціативи західних
країн було складено список з дев’яти
питань, які не можна піднімати під
час судових засідань. Радянський
Союз наклав табу на все, пов’язане
із секретним протоколом до пакту
Ріббентропа-Молотова. Також він
заборонив розглядати ситуацію у
західноукраїнських областях та Прибалтійських республіках. А західні
держави намагалися обілити себе
за потакання Гітлеру у передвоєнні
роки і спроби використати його для
удару по СРСР.
Суд розпочався, уникаючи цих
гострих питань. Державне звинувачення вимагало визнати злочинними
такі організації, як Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини,
а також СА, СС, СД, гестапо, уряд
Третього рейху та командування і
Генеральний штаб Збройних сил Німеччини. Проте судді вирішили, що
не можна встановлювати групову відповідальність – інакше покарання повинні нести рядові члени організацій,
які особисто не вчинили злочинних
дій. Тому злочинними були визнані
групи керівників і членів названих
організацій, які усвідомлювали злочинність дій та брали в них участь.
Член Трибуналу від СРСР генералмайор юстиції І.Т. Нікітченко заявив
свою незгоду з рішенням суду про не-

Лот №1. Земельна ділянка із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, загальною
площею 0,98 га, кадастровий номер 7321085400:01:004:0009, що розташована на території Теребличанської сільської ради,
Глибоцького району, Чернівецької області, і є власністю Грицькана Михайла Васильовича (м. Чернівці, вул. Червоноармійська,
83, кв. 29) ІПН 2417304213 на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 444137 виданого
Глибоцьким районним відділом земельних ресурсів 16 січня 2007 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості
перед ПАТ «Промінвестбанк», в особі відповідної філії у м. Чернівці (58013, м. Чернівці, вул. Головна, 205), код 09356164.
Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 507 295,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 25 364,75
грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 31.01.2012 року о 16:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька
обл., смт.Глибока, вул. Глибоцька, 2-А. Кінцевий термін реєстрації: 31.01.2012 року об 15:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить
68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358,
МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних
та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за
телефоном 050 858-19-40 або за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А. З метою участі у прилюдних торгах
необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію
про сплату гарантійного внеску.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не
враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої
служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

Кримінал за агресію
не зупинив війни …

справжнім геноцидом. Стривожене
подіями на Балканах, світове співтовариство створило новий трибунал,
який розпочав роботу в Гаазі. У його
компетенцію входило розслідування
злочинів, вчинених на колишній
югославській території, а також покарання винних.
Діяльність Гаазького трибуналу
у різних країнах отримала діаметрально протилежні оцінки. Так, серби вважали, що за всі злочини винними призначили саме їх. Адже на лаві
підсудних опинився сербський лідер
Слободан Мілошевич, тоді як керівники Хорватії й Боснії і Герцеговини
такої участі уникли. А вбивства невинних людей на етнічній та релігійній
основі здійснювали представники
всіх воюючих сторін. Правда, лідери
цих двох держав відійшли у вічність
ще до того, як трибунал запрацював на повну потужність. Натомість
сербський керівник потрапив на лаву
підсудних і помер у тюремній камері,
не дочекавшись вироку.

Вірус нацизму
вражає швидко

Оглядаючись у минуле, ми із
сумом констатуємо: Нюрнберзький трибунал не зміг попередити не
лише агресивних воєн, але і нових
проявів геноциду. А це означає,
що політиків нового покоління не
зупиняє острах перед суворим покаранням за найстрашніші злочини.
І ще одного не зміг досягти Трибунал.
Він не зумів покласти край людиноненависницькій ідеології нацизму.
Нові нацисти заперечують злочини
своїх попередників, оголошуючи
Освєнцим «єврейською вигадкою»,
намагаються виправдати Гітлера і
оголосити нацистів-есесівців «героями і лицарями». У різних країнах
почали відроджуватися неонацизм та
неофашизм. Ще й расизм розповсюджується у Західній і Східній Європі.
Особливу тривогу викликає поширення цього ганебного явища на
пострадянському просторі. Коли під
стінами Московського Кремля тисячі
молодиків тягнуть руки у фашистському вітанні, російському керівництву слід замислитися над причинами
і наслідками цього явища. Така зараза чіпляється до людей швидко,
а позбутися її дуже важко. Якщо
вчасно не лікувати, то, насамкінець,
доведеться звертатися по допомогу
до такого кардинального засобу, як
міжнародний трибунал.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 160,80кв.м., з прилеглою земельною ділянкою загальною площею 800 кв.м., який розташований по вул.
Кармелюка,92, смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області та є власністю Рощебак Єфросинії Степанівни (вул. Кармелюка,92, смт.Берегомет,
Вижницького району, Чернівецької області, ІПН2192127204). Житловий цегляний будинок загальною площею 160,80кв.м, складається з двох поверхів та п’яти
кімнат, коридору, вбиральні. Висота – 2,70м. Фасад будинку – штукатурка, побілка. Фундаменти – бутобетонні, стіни, перегородки – цегляні, перекриття дерев’яне
штукатурка, дах – двохскатний, метало черепиця, по дерев’яних конструкціях, підлоги дощаті, прорізи – дерев’яні, внутрішнє оздоблення – просте штукатурка,
інженерне забезпечення – електроосвітлення. Приміщення житлового будинку знаходиться в задовільному технічному стані. Будинок розташований на приватизованій земельній ділянці площею 800кв.м. кадастровий номер 75205553000:01:002:0238, цільове використання якої – для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд. Поряд з земельною ділянкою проведено мережі електропостачання та газопостачання. Майно є власністю боржника на
підставі договору – дарування серії ВКІ № 138582 від 27.05.2008 року та державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 359604. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 308 840,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25113 від 30.12.11).Гарантійний внесок – 46 326,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за
кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
Флорескул Василь Фрізантович, с. Верхні Станівці, Кіцманського району, Чернівецької області.По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 лютого 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, в приміщенні Сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 06 лютого 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135,
ЄДРПОУ 34831565, одержувач: ВДВС Вижницького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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АФІША

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
«Дівчина з тату дракона»: 21.00;
«Місія «Різдвяний порятунок»: 10.50, 12.50, 14.50, 19.10;
«Шерлок Холмс: Гра тіней»: 16.50; «
Поля»: 16.30, 20.40;
«Голодний кролик атакує»: 14.30, 18.40.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Володар Часу» 3D: 10:00, 13:40;
«Контрабанда»: 11:50, 16:00, 20:00;
«Про що ще говорять чоловіки»: 18:00;
«Дівчина з тату дракона»: 22:00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
21 січня, 13.00: «Калинова сопілка».
22 січня, 12.00: «Зачарована фея»;
18.30: «Тустеп і різний мотлох».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
22 січня, 12.00: «Фет-Фрумос та Сонце».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Лінії життя». Живопис. М. Висока (відкриття 24 січня о 13:00).
П. Кисличко. Живопис – з фондів ЧХМ (відкриття 25 січня о 15:00).
Виставка листівок «…Три празники в гості» (з колекції ЧХМ).
До 90-річчя від дня народження В. Симоненка. Живопис (з колекції ЧХМ).
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів,
присвячена 140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
ТЕАТР «ГОЛОС»
20 січня, 19.00: «Батьківські пороги».
21 січня, 18.30: «Андрієва ніч».
22 січня, 18.30: «Українські пісенні старожитності».

Меллорі Кейн (Джина Карано) – секретний спецагент. Вона молода, розумна і красива. Час від часу шеф міжнародної спецслужби
Кеннет (Юен МакГрегор) викликає її для виконання завдань, не завжди
санкціонованих урядом. Але після провалу низки операцій Меллорі
усвідомлює, що вона пішак у подвійній грі. Тепер їй доведеться використовувати весь свій талант і досвід, щоби сховатися від міжнародного розшуку, захистити свою родину і помститися за зраду...
Режиссер: Стівен Содерберг
У ролях: Джина Карано, Майкл Дуглас, Антоніо Бандерас, Ченнінг
Татум, Еван МакГрегор

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.40 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 Армiя.
12.35 Право на захист.
12.55 Концертна програма до
Дня мiлiцiї, ч. 1.
13.30 Х/ф «Пан Володiєвський».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Пан Володiєвський».
17.15 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
19.10 Новi пiснi про головне.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.50 Наше Євро.
22.30 «Зимовий жарт» з В. Моїсеєнком та В. Данильцем.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Я теж». (2 категорiя).
04.30 Д/ф «Темна матерiя».
05.00 Д/ф «Контингент. Ангола».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,0
3.10 «ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.25 «Смакуємо».
10.00 «Краса по-українськи».
1 2 . 1 5 Х / ф « М и с л и ве ц ь н а
драконiв».
13.55 Комедiя «Доктор Дулiттл».
15.20,01.40 Мелодрама «Знайди
мене».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 Комедiя «Усмiшка бога,
або Суто одеська iсторiя».
23.55 Комедiя «Зозуля».
03.25 Комедiя «Маскарад». (2).
05.05,05.50 Т/с «Клон 2».
IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Д/ф «Друге пришестя
Ванги».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Зрада».
22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець
3».
23.30,03.45 Х/ф «Небезпечнi
герої». (2).
0 1 . 4 0 Д / ф « С л а б к а с тат ь .
Перевiрка на мiцнiсть».
02.30 «Подробицi» - «Час».
02.55 Д/ф «Зоряна рiдня».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.20,01.55 Погода.
05.10,08.45,12.45,02.45 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,00.55
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
09.30,19.25,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Море по колiно.
10.55 Х/ф «Мiстер Крутий».
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Х/ф «За 80 днiв навколо
свiту».
16.30 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Даїшники».

23 січня

22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55,03.30 Свобода слова.
02.00 Т/с «Загiн 4».
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,00.15,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,03.15 «Бiзнесчас».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,1
7.50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
,04.00 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Енергонагляд».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.20,03.30 «Хронiка дня».
23.30 «Автопiлот-тест».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
00.35 «Бизнес-час».
ТВА
6.00, 8.30 Теми тижня
6.40, 9.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.05, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00, 13.10,15.55,
19.40,21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.55,18.45 «Веселі уроки»

10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30 «Містер «М» та круті
чуваки»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.15 «Хенд-мейд»
19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Серпень» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2».
10.00 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. «Блискуче»
розлучення».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.35,02.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.10 Т/с «Собр».
22.20 Х/ф «Обитель зла 3: Вимирання». (2).
00.10 Т/с «Тюдори» (3).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок
3». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20 00.00 «Погода»
07.30 Д/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум.
мов.)

Фільм заснований на реальних подіях. Він розповідає про
долю радянського воєнного пілота, який потрапив у концтабори, а потім став вождем індійського племені в Канаді. Це
неймовірна доля простого хлопця з Полтавщини.
Жанр: драма, історичний, біографічний, війна
Країна: Україна
Режисер: Михайло Іллєнко
У ролях: Дмитро Лінартович, Віталій Лінецький, Ольга
Гришина

понеділок
понеділок
18.30 «Надзвичайні події»
18.45 «Лідери якості»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
22.30 «Телемеридіани». «Театральні сезони»
23.10 Д/ф «Дорогами України»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х/ф
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
12.20 Косметичний ремонт.
12.50 Секс-битва.
13.20,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.50,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35 18.55,21.15 Т/с «Унiвер»
(2).
20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною»(2).
00.05 Дурнєв+1.
00.40 Х/ф «Мамо, не сумуй
2». (2).
НТН
06.05 Х/ф «Нормандiя-Неман».
08.25 «Легальний дохiд».
08.30 «Правда життя». Контроль
над тiлом.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Розвiдники».
18.30,03.45 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.20,04.55
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
20.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.25 Х/ф «Мiчений». (2).
02.50 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.50,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,02.25,03.20 Т/с «Адвокат».

09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.55 Т/с «Почати спочатку.
Марта».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Черговий янгол».
20.10,22.25 «Х-фактор».
20.55 «Куб».
01.40 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
04.05 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор Ватсон».
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.45,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.45 М/с «Фiнес i Ферб».
13.25 М/с «Бетмен».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.20 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «Дрейк i Джош».
15.45 Х/ф «Троя».
19.15,01.05 Спортрепортер.
20.40 Т/с «Воронiни».
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.45 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.15 М/ф «Планета 51».
08.50 Д/ф «Мега мисливцi».
09.50,11.25 «Три сестри».
10.20 «Красиво жити. Транспорт».
12.00 Т/с «Заметiль».
15.50 Х/ф «Джильї».
18.10 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Жiнки зверху».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20 Погода.
09.35 Наша пiсня.
10.15 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Концертна програма до
Дня мiлiцiї, ч. 2.
13.30 Х/ф «Злодiї в законi».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Дорога на Рюбецаль».
17.20 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.05 Екстрений виклик. Тиждень.
19.55 Зiрки гумору.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Х/ф «Диво Медеї». (2).
04.05 Д/ф «Час бiогосподарiв».
05.00 Д/ф «Апокалiпсис i кiнець
свiту».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодра-

ми».
10.50 Комедiя «Усмiшка бога,
або Суто одеська iсторiя».
13.05,13.55,05.10,05.55 Т/с
«Клон 2».
14.45 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
18.35 «Не бреши менi 2».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку».
22.25 «Потойбiчна Україна.
Паранормальнi явища».
23.45 Драма «Перегон». (2).
02.10 Комедiя «Зозуля».
03.50 Х/ф «Мисливець на
драконiв».
IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.45 «Знак якостi».
13.25,22.30 Т/с «Псевдонiм
Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
23.30 Х/ф «Мiсто страху».
01.25 Д/ф «Iронiя долi Барбари
Брильської. Продовження».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/ф «Ясновидицi».
0 4 . 0 5 Д / ф « Я к п о з бу т и с я
чоловiка-тирана».
ICTV
05.05,06.20,02.10,03.25 Погода.
05.10,08.45,03.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.30,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Поза досяжнiстю».
(2).
02.15 Т/с «Загiн 4».

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20,14.55,15.50,19.50
Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
10.45 Золотий гусак.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,19.00 Новини.
12.10,19.25,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/ф «Чекаю i сподiваюсь».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари,
коротка програма.
19.45 211. Екстрений виклик.
19.55 Досвiд.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi,
короткий.
ТРК «Ера».
23.35 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
23.50 Погода.
23.55 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,0
4.15 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50 «Потойбiчна Україна.
Паранормальнi явища».
12.50,13.40,05.15,05.55 Т/с
«Клон 2».
14.30 «Зiрка+зiрка 2».

17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.12 «Пекельна кухня 2».
22.40 «Iлюзiя безпеки. Обережно, ремонт!»
00.00 Бойовик «Бумер». (2).
01.55 Драма «Перегон». (2).
04.30 «Дикi i смiшнi».
04.50 «Я так живу».
IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.10,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.45 «Знак якостi».
13.25,22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
23.30 Х/ф «Ордер на смерть».
(2).
01.25 Д/ф «Секретнi територiї».
Нечиста сила.
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Д/ф «Вольф Мессiнг. Я
бачу думки людей».
04.00 Д/ф «Лазарєв i Немоляєва.
Ще раз про любов».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.20,02.20,03.30 Погода.
05.10,03.05 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.30,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Ударна сила». (2).
02.25 Т/с «Загiн 4».
03.35 Х/ф «Поза досяжнiстю».
(2).

24 січня
03.30 Х/ф «Пiд пiдозрою». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23
.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,1
7.50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.0
0 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.20,05.40 «Життя цiкаве».
17.25 «Своїми очима».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00, 8.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50,16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.25 «Погода»

08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі
уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Диско» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
11.00, 20.10 Т/с «Собр».
12.00 «Хай говорять. Зона
любовi».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.40 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори» (3).
01.20 Х/ф «Марiя-Антуанета».
(2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Долі жіночі»
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/ф
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х/ф
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5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,1
7.50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25,05.40 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Лiсовий патруль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.20 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 8.30, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕЙНШТЕЙН
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
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02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
12.20 Косметичний ремонт.
12.50 Секс-битва.
13.20,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.50,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 18.55, 21.15 Т/с «Унiвер».
(2).
20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Х/ф «Даун-Хаус». (2).
01.50 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.40 Х/ф «Мати Марiя».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.15,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.50 Т/с «Марш Турецького 2».
15.40 Х/ф «Сищик».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Речовий доказ». Генерал
Його Iмператорської Величностi.
00.25 Х/ф «Далеко вiд ЛохНесса». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».
04.05,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,01.20,02.20 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
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10.30 «Куб».
11.35 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
02.10 «Вiкна-спорт».
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор Ватсон».
04.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Т/с «Межа». (2).
02.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.45 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,18.35 «Три сестри».
09.50 «Iсторiї великого мiста.
Жiнки зверху».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Далекi родичi».
18.05 «Жiноча лiга».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Тiньовий
шоу-бiзнес».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Відчайдушне пограбування» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.10 Т/с «Собр».
11.00,01.20 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. Поцiлунок
мене в пачку».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.10 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори» (3).
02.10 Х/ф «Червоний дракон».
(3).
04.50 «Хай говорять».
05.40 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»

19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х/ф
02.40 «Експромт»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 21.15 Т/с «Унiвер»(2).
18.55,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.30 Х/ф «Щасливий кiнець».
(2).
02.10 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.00 Х/ф «Державний кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.10,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.40 Х/ф «Сищик».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Правда життя». Сильнi
духом.
00.25 Х/ф «Люди-тiнi». (2).
02.40,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.35 «Агенти впливу».
04.30,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,01.25,02.25 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 Х/ф «Торкнутися неба».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Оповiдь про те, як
цар Петро арапа одружив».
04.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Ревiзор.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.50 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Ще не вечiр. Тiньовий
шоу-бiзнес».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Секс».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».
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Версі ї

Ремонт холодильника
закінчився… поламкою

Коментар юриста:

Неприємна історія, обтяжена ходінням за інстанціями,
сталася з чернівчанкою через… несправний холодильник. Аби
люди не «ловилися на гачок» до несумлінних майстрів –
вашій увазі історія Раїси Лободи.

У кінці липня в Раїси Іванівни вийшов з ладу
4-річний «індезіт». Майстер, якого пані Раїсі порадили в одному з відомих супермаркетів побутової
техніки, замінив компресор. За роботу довелося
викласти майже 1000 грн. Ремонтник Сєров видав
клієнтці бланк, в якому зазначив тип поламки та
суму до сплати (на даному бланку зазначається,
що ним можуть користуватися тільки авторизовані
сервіс-центри), і дав гарантію на три роки. Та не пройшло і двох місяців, як майстра довелося викликати
знову. Було це торік у вересні. Цього разу майстер
забрав холодильник, аби виявити причину поламки
у пристосованому для цього місці і … почав уникати
дзвінків та зустрічей із клієнткою. Коли остання це
усвідомила, то вирішила якось рятувати ситуацію,
себто, свій холодильник.
І Раїса Іванівна почала оббивати пороги різних
організацій. Зрозуміло, почала з управління захисту
прав споживачів, потім були навіть міліція, Центр
захисту прав підприємців та малого бізнесу, відтак
– податкова служба. Та надія на те, що хоч хтось допоможе їй повернути холодильника, танула з кожним
днем. Цікаво, що управління, яке має захищати права споживачів, відправило жінку до міліції. Правоохоронці ж провели розслідування і відмовили жінці
у порушенні кримінальної справи, бо немає ознак
складу злочину. У відповіді Шевченківського РВ
УМВС зазначається, що ремонтник Сєров за браком
часу… не мав часу відремонтувати її холодильник.
Але, мабуть-таки, міліція налякала горе-майстра і
Раїса Іванівна отримала свій холодильник, але в непридатному стані, з розібраним «нутром». Ремонтник

пенсійні

До уваги
чернівецьких
платників

Відповідно до постанови Кабміну України
від 27.07.2011 №803 «Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України» та
постанови правління Пенсійного фонду України «Про заходи щодо припинення діяльності
деяких управлінь Пенсійного фонду України
в районах, містах, районах у містах» страхувальники, починаючи з 01.01.2012, повинні
подавати звіт щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в управління Пенсійного
фонду України відповідно до нових номерів
територіальних управлінь.
Починаючи зі звіту за грудень 2011 року,
всі страхувальники, які були зареєстровані в
Шевченківському, Першотравневому, Садгірському районах міста Чернівці повинні вказувати код органу Пенсійного фонду України, до
якого подається звіт – 24153.

був настільки
зайнятий, що
навіть пожалкував
часу, аби
закрутити деталі
та сховати
проводки!
З о я
ШТОГРИН,
головний спеціаліст-юрист Чернівецького обласного
управління у справах захисту прав споживачів так пояснила те, що відбулося:
Де підприємець надає послуги – ми встановити
не можемо і не маємо права: управління не займається розшуковою діяльністю. У податковій інспекції
теж не знають, де він здійснює свою діяльність. Раїса
Іванівна зіштовхнулася з шахраєм, який несумлінно
надає послуги, заробляє на цьому та приховує свої
доходи від держави. Ним повинні займатися правоохоронні органи. А споживач повинен звертатися до
суду. Ми можемо виступати тільки третьою стороною
на боці споживача і захищати його інтереси. Але у
заяві споживача, відповідно до закону, повинна бути
зазначена адреса та прізвище підприємця, якщо
товариство, то його назва. Без цього на таку скаргу
не реагуємо, бо вона анонімна. Загалом споживач
повинен пам’ятати, що коли він замовляє будьяку послугу, то повинен знати, у кого саме. Тобто,

Якщо Ви працевлаштувалися чи звільнились з роботи, потрібно вчасно повідомити про це органи Пенсійного фонду України.
Шановні пенсіонери! Для одержання
пенсійних виплат користуйтеся послугами
банківських установ – це економить час,
гарантує своєчасність і зручність одержання виплат, сприяє процесу накопичення
коштів.

знати його місце розташування, вимагати у нього
квитанцію з усіма даними – телефоном, адресою,
вимагати певного терміну виконання робіт. Якщо
це гарантійний ремонт – він повинен проводитися
відповідно до законодавства (від 14 днів до 2-х
місяців, або у домовленості зі споживачем). Якщо
не гарантійний – також треба встановити кінцевий
термін здійснення ремонту. Передоплата повинна
становити не більше 50%.
Отож, панове, якщо з вами сталася прикра
ситуація, звертайтеся в управління у справах захисту прав споживачів. Якщо ж там вам не зможуть
допомогти – обов’язково отримайте від них підтвердження про те, що Ви зверталися, і подавайте позов
до суду. Лише в такому разі можна відчути себе хоча
б трохи захищеним.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

мінімальний страховий внесок, до страхового стажу
зараховується пропорційно зменшений період.
Виникає питання, а що робити тій людині, яка з
тих чи інших причин не працювала, і тому не сплачувала внески? Це стосується насамперед студентів,
домогосподарок, фермерів, непрацюючих громадян, людей, які від’їжджають на заробітки за кордон.
Якщо особа у певні періоди не сплачувала
страхові внески на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, єдиною можливістю для неї
зарахувати ці періоди до страхового стажу є добровільна участь у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного (соціального) страхування. Ті, хто виявили бажання укласти договір
добровільного страхування, подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заяву та документи, що підтверджують
зазначені у заяві відомості (копію документа, що

Січневе зростання пенсій

Галина ГАТЕНЮК, заступник начальника
управління персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

До відома
пенсіонерів!

так виглядає холодильник Раїси
Лободи після 2-місячного ремонту

Переваги добровільного страхування
Нині відповідальність за формування майбутніх пенсій несе не тільки держава та роботодавець,
але і сам робітник. Багатьом уже зрозуміло: пенсію
треба заробити. А для цього необхідно не лише
працювати, а й щомісячно сплачувати внески до
Пенсійного фонду.
З введенням в дію з 1.10.2011 Закону України
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи», збільшено необхідний страховий стаж для чоловіків до 35 років,
жінок – до 30 років. Тому нині певна кількість людей,
які звертаються за призначенням пенсії, не мають
необхідного стажу і втрачають право на пенсію. Бо
до страхового стажу, що враховується при призначенні пенсії, зараховуються лише періоди, за які
сплачено внески на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування. Якщо сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є меншою ніж

4 січня Пенсійний фонд України
розпочав виплату пенсій за січень в
усіх регіонах України згідно з графіками виплати.
У зв’язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, з
1 січня 2012 року мінімальний розмір пенсії в Україні зріс до 822 грн.
Це на 22 грн більше, ніж у грудні.
Пенсійний фонд провів перерахунок складових пенсійної виплати,
розмір яких визначається від цього
показника: розмір підвищення інвалідам війни, учасникам бойових дій,
учасникам війни, пенсій за особливі
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заслуги, надбавки донорам та інших
надбавок і підвищень.
Із січня нові розміри пенсій
отримають і учасники ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС. Це
передбачено постановою Кабінету
Міністрів України, що набула чинності 1 січня 2012 року.
За результатами проведеного
Пенсійним фондом перерахунку,
середній розмір пенсій для інвалідів-ліквідаторів збільшується з
1434,28 грн до 2117,63 грн. (середній розмір підвищення – 683,35
грн). Середній розмір пенсії інвалідів, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою,
збільшено з 846,89 грн до 993,34
грн (середній розмір підвищення –
146,44 грн.).

Прес-служба
ГУ ПФУ в Чернівецькій області,
www.pfu.cv.ua.

Олександр ЗАГАРІЯ:
– Так, складу злочину тут немає,
тому міліція й відмовила у порушенні
кримінальної справи. Швидше за
все, Раїса Іванівна стала жертвою
непрофесійного, некомпетентного
майстра, який просто хотів заробити
гроші. Можливо, щось він і відремонтував, замінив якусь дешеву деталь,
що раніше була у використанні, а
взяв за неї у кілька разів більше.
У таких випадках треба звертатися в управління у справах захисту
прав споживачів. У даному випадку
жінка зверталася до управління
кілька разів. Але, щоби довести,
що управління не відреагувало на
скаргу, треба писати заяву в двох
екземплярах: перший – для реєстрації в управлінні, другий – із
вхідним номером, печаткою та датою
реєстрації для самого заявника.
Якщо справа доходить до суду – саме
другий екземпляр і доведе, що ви
дійсно зверталися за допомогою.
Управління у справах захисту прав споживачів повинно з’ясувати: хто робив ремонт
– юридична особа чи приватний
підприємець. Після цього можна
писати позивну заяву до суду.
Від 1 листопада діє новий закон
про судовий збір, який підвищив
ставки судового збору. Але є винятки, де позивачів звільняють від сплати державного мита. Наш випадок
під цей виняток підпадає. Потерпілі
споживачі мають право безоплатно
звертатися до суду. Більше того,
управління у справах захисту прав
споживачів може саме, від імені
постраждалої, дати позов до суду.

посвідчує особу, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера та копію трудової
книжки).
Особи беруть добровільну участь протягом
строку, визначеного в договорі, але не менше
одного року. Терміни та суми сплати добровільних
внесків визначено умовами договору.
Слід пам’ятати, що добровільна участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування дозволить Вам досягти повного страхового стажу та є гарантією отримання
майбутньої пенсії.
За більш детальною інформацією щодо
оформлення договорів про добровільну
участь необхідно звертатися до управлінь
Пенсійного фонду України в м.Чернівці та
районах Чернівецької області.

Наталія ЗОРІНА, головний спеціаліст відділу
аналізу та звітності

Інвалід-ліквідатор може
вибрати пенсію
З 1 січня 2012 р.набрала чинності
постанова Кабміну України від 23 листопада 2011 «Про підвищення рівня
соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Нею передбачено,
насамперед, підвищення розмірів
пенсій учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС – інвалідів шляхом запровадження формульного порядку
обчислення заробітної плати за роботу
у зоні відчуження, встановлення нових
мінімальних розмірів пенсій, мінімальних пенсійних виплат та додаткових
пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю.
Перерахунки пенсій проведено в
автоматизованому режимі за матеріалами пенсійних справ.
При цьому інвалідам-учасникам
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
у 1986—1990 роках, які отримують
пенсію за іншими законодавчими

актами, може бути призначена, якщо
це доцільно, пенсія по інвалідності
відповідно до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
За наявності необхідних документів у матеріалах пенсійної справи
пенсіонер має право подати заяву
про переведення на інший вид пенсії.
Якщо необхідних документів немає,
він може їх надати.
При зверненні пенсіонерів із зазначеними заявами у січні 2012 року,
переведення на пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» відбудеться з
1 січня 2012 року.

Олена ПОЛІЩУК, начальник
відділу спеціальних пенсій
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передбачити її емоції, бути напоготові,
щоби вловити вдалий момент. Адже
в дітей зазвичай через 10-15 хвилин
втрачається концентрація, тому треба
дуже швидко працювати.
А ще Івану подобається влаштовувати різноманітні креативні фотосесії.
Він зізнається – з кожної фотосесії,
власної чи замовної, робить по кілька
«спеціальних тематичних фотографій», які наприкінці року продемонструє окремою фотовиставкою.

Медицину люблю понад
усе, а фотографію
– ще більше
Ігор Бесараба примудрився свою
пристрасть до фотографування поєднувати із професією лікаря-інфекціоніста. Тому й не дивно, що родзинкою
цього талановитого фотоаматора є,
звісно ж, його світлини з лікарняних

КОВБАСНЮ
Фото Івана

лікар-інфекціоніст,
бухгалтер-фотограф та еколог

КА

Серед переможців фотоконкурсу «Версії-2011» –

апарат, – зізнається він. – Раніше працював тривалий час у реанімаційному
відділенні, а там кожна мить важлива
для порятунку людини… На фотографування зазвичай не було часу,
проте іноді вдавалося зробити дуже
вдалий кадр…
Серед здобутків Ігоря Бесараби – чимало перемог та номінацій на
різноманітних фотоконкурсах, серед
них – дві бронзові медалі Міжнародної
федерації фотомистецтв (ФІАП) тощо.
Найбільше любить знімати туристичні
походи, полювання, спортивні події,
різноманітні фестивалі (наприклад,
щороку їздить знімати Маланку до
Вашківців), а також поважних дідусів
і… молодих дівчат! Утім, хіба є такі, хто
їх не люблять?
– Усе, що стосується сільського
господарства, мені близьке і зрозуміле. Село люблю знімати! Коли
приїжджаю до батьків, фотографую

Найбільше
подобається
знімати… тумани
Хто це вигадав, що офісні менеджери повинні займатися винятково
нудними, паперовими справами? В
юного еколога Ігоря Курика професія
тісно пов’язана з його хобі, адже у
доробку цього талановитого фотолюбителя – багато вражаючих пейзажів
та урбаністичних фотографій, різноКА
РИ
КУ
ря
Іго
то
манітних колажів.
Фо
– Кілька років тому батько по-
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дарував мені на день народження цифрову
мильницю. Відтоді і почалося моє фотографування… Згодом я познайомився з Валерієм
Галицьким з фотоклубу «Позитив» (нині, на
жаль, уже покійним) – він був моїм наставником… У нього було дві камери, і я купив у
нього бюджетну зеркалку – досі нею знімаю…
Ігор каже, що найбільше йому подобається знімати… тумани. А ще, буває, йому іноді
доводиться вистрибувати під музику із фотоапаратом у галасливому натовпі, тож в нього
багато яскравих та емоційних світлин із різноманітних музичних концертів і фестивалів.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Переможці фотоконкурсу «Версії-2011»:
Іван КОВБАСНЮК, Ігор БЕСАРАБА та Ігор КУРИК

Раді повідомити усіх, що фотоконкурс нашої
газети, який тривав три місяці, – нарешті завершено, а
переможців – визначено.
Зазначимо, що ми не визначали окремо жодних
номінацій чи градацій, відзначивши заохочувальними
призами від редакції (річна передплата газети «Версії»)
та виномаркету «WineTime» (італійське шампанське
та подарунковий абонемент на дегустацію вин)
тих фотолюбителів, фотографії яких нам найбільше
сподобались.
Отож, кілька слів про наших переможців.
Дитячому фотографу
потрібна швидкість

Іван Ковбаснюк, здобувши фах
бухгалтера, тривалий час працював
у магазині дитячих іграшок. Зараз він
заробляє гроші винятково фотографу-

ванням, проте колишній досвід дається
взнаки – у його портфоліо чимало
чудових фотографій дітей.
– Не кожен може працювати з дітьми, проте у мене це чудово виходить,
я швидко знаходжу з ними спільну

Аргентина – країна усіх типів вин

Фото Ігоря БЕСАРАБИ
мову. Вони цікаві, безпосередні та
невимушені, із щирими емоціями та
посмішками. Головне тут, швидко
реагувати на настрій дитини, вміти

палат та операційних.
– Я медицину люблю понад усе, а
фотографію – ще більше! Коли йду на
роботу – завжди беру з собою фото-

сусідів – усі це знають і дивуються,
– посміхається він. – Фотографи – це
певні диваки, здавалося б – нічого там
немає, а він клацає…

Фото Ігоря КУРИКА

Аргентинська Республіка – держава в
Південній Америці, що займає південно-східну
частину материка. Назва «Аргентина» походить
від лат. «argentum» (срібло). У часи колонізації
сучасної території Аргентини ходили чутки (за
деякими версіями для привернення більшої
кількості переселенців), що ці землі дуже багаті
на срібло, завдяки чому найбільша річка регіону
отримала назву Ріо-де-ла-Плата (в перекладі – Срібна річка). Земля вниз за течією річки
стала відома як Аргентина, тобто Срібна, хоча
значних покладів срібла там так і не знайшли.
Людина з’явилася на території Аргентини

приблизно у час від 50 до 11 тисячоліття до н.
е. У давні часи територію Аргентини населяли
численні індіанські племена.
У зв’язку зі значними розмірами, як поздовжніми так і поперечними, Аргентина має
широке розмаїття кліматичних зон. Центральна Аргентина відзначається спекотним літом
та дощами, бурями, грозами, частим градом
на заході і прохолодними зимами. Для півдня
країни характерні тепле літо і холодні зими з
сильними снігопадами, особливо в гірських районах. А на високогір’ях, по всіх широтах країни
фіксують найхолодніші умови з сухим кліматом
і засніженими горами. Посушливі умови відмічають в північній частині Анд. Загалом, на
кліматичні умови в Аргентині впливають Тихий
та Атлантичний океани. Тому тут домінують дві
повітряні маси: тепла – з вологими вітрами з
субтропічних областей Атлантичного океану
і суха, холодна – з сухими вітрами з південної
частини Тихого океану.
Сьогодні Аргентина займає п’яте місце за
об’ємом виробництва вина. Але на карті якісного виноробства країна танго з’явилася не
так давно – 10 –15 років тому. Донині тут вироблялося море дешевих напоїв, в основному
кріплених і солодкуватих, а відсоток якісних
вин був нікчемно малий.
Сьогодні Аргентина виробляє практично всі
типи вин – ігристі, тихі, сухі, солодкі, а також
кріплені. Але на міжнародному ринку країна
зарекомендувала себе як відмінний виробник
саме тихих сухих вин. Зустрічаються і чудові
зразки солодких вин з винограду пізнього
збору, але вони рідко експортуються. А серед

місцевих жителів дуже популярні ігристі
вина. Родоначальники всіх місцевих
сортів винограду – Іспанія, Італія і
Франція. Значні площі відведені
під бордоський дует каберне
совіньон і мерло. Є незначні посадки каберне франа, набирає
популярність сера (шираз).
Серед білих є шардоне, совіньон блан,шенiн блан, піно грі
і семільон.
Зате лідер серед червоних
сортів, теж «француз за паспортом», – мальбек став в Аргентині
справжнім фаворитом. З нього роблять
і гнучкі вина, які споживаються молодими,
і стиглі фруктові, які пройшли невелику витримку, і строгі каркасні, здатні жити більше
десяти років. Ще один популярний місцевий
сорт – бонарда – також імовірно італієць, проте
справжнє його походження невідоме. Вина з бонарди володіють приємним вишнево-сливовим
букетом з помітним пряним відтінком.
У ведучого місцевого білого сорту – торронтеса – теж іспанське коріння, проте останні
генетичні дослідження показали, що під цим
ім’ям ховається древній сорт мальвазія, поширений по всій Південній Європі – від Греції до
Португалії. З нього, без сумніву, виходять найяскравіші білі вина Південної Америки.
Виробникiв в Аргентинi чимало. Відомий – «Bodegas Santa Ana» – п’ятий за
розмiрами виробник у свiтi. Заснована
компанiя в 1891 роцi Луiсом Тiрассо. Починаючи від 1979 року, Санта-Ана є лiдером у

категорii виробництва вин у пляшках на
внутрiшньому ринку. Ця марка представлена в
55 країнах по всьому свiту.
Виробники мають можливiсть вирощувати
виноград у рiзних регiонах: Мендоза, Сан-Хуан,
Катамарка. Площа виноградникiв сягає 800 га.
Новiтнi технологii виноробства, потужний об’єм
виробництва вина, а також велика кiлькiсть
дубових бочок та корпусiв з нержавiючої сталi
– все це виробник Санта-Ана.
Отримати детальнiшу інформацію i
спробувати вина саме цього виробника
ви зможете у виномаркетi «Wine Time» на
лекцiї-дегустацiї, яка вiдбудеться у четвер,
19 сiчня, о 19:30. Завiтайте до нас! Квитки
можна придбати у виномаркетi на касi.
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Чи хрещені ми?

або Свято Святого Богоявлення. Хрещення Ісуса Христа
Ми завжди перебуваємо в полі якоїсь події (свята). Їх у
році 12 – таким є річний цикл основних церковних свят. І
кожне має свій смисловий, енергетичний, інформаційний
зміст. Про них читачам «Версій» наприкінці минулого
року почав розповідати Віктор ВЕРЯСКІН, богослов
і вчений, священик-монах, який їздить світом з
виступами, змушуючи людей замислитися над тим,
хто вони і для чого, щедро допомагаючи всім охочим у
пошуках істини. Його бесіди про святе Письмо і про зміст
життя слухають православні Москви та Києва, Чікаго й
Торонто…
Просвітлення –
Світло Розуму

Свято, яке в народі називають Хрещенням і Богоявленням, має ще одну
назву – Просвітлення. Три різні назви відкривають нам три його різні
аспекти, що пов’язано з Хрещенням
Господнім водою, якою це хрещення
робилося, і з’явленням Бога, Його
внутрішньої невидимої суті у видимих
явищах (з’явленнях). Ми вже говорили, що Бог міг з’явитися у вигляді
палаючого куща Купини Неопалимої
та у вигляді голуба. Але Бог – це не
голуб і не кущ, навіть палаючий. Бог
з’являється людям через просвітлення… Світлом Розуму.
Читання Святого Письма на цей
день передбачається таке: Євангеліє
від Івана (20; 19-31), Послання до
Тита (2; 11-14) і Послання до Ефесян
апостола Павла (4; 13-17). Ми зупинемося тільки на кількох віршах, а потім
рекомендую прочитати повністю всі
три уривки, бажано в контексті, і поміркувати над ними.
Ми з вами розрізняємо реалістичну
картину та ікону чи фреску і знаємо,
що на іконах часто зображують явища
невидимі. Давайте і ми відійдемо від
видимого, бо сутність – невидима. І
спробуємо з’ясувати, що ж таке хрещення та що означає бути хрещеним.
Для початку відкриємо Послання
до Євреїв (6; 1-2): «Тому полишімо початки науки Христа, та й звернімося до
досконалости, і не кладімо знову засади
покаяння від мертвих учинків та про віру
в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та
вічний суд». Апостол Павло пише прямо: «Не тупцюймося на початкових знаннях, поспішімо до досконалости». Тож
тема хрещення належить до початків
вчення Христового! Воно не передбачає
повноти знання всього вчення. Тому
Павло закликає нас до більш глибокого,
більш досконалого розуміння.
Я звернув би ще вашу увагу на те,
що вчення – «про хрещення». Ми звикли думати, що хрещення одне. Чому
ж тут вживається множина? Які ж це
хрещення і скільки їх було? У Посланні
до Ефесян, яке ми сьогодні читаємо,
є слова: «Один Господь, одна віра,
одне хрещення» (4; 5). А в Посланні
до Євреїв – «вчення про хрещення».
Формально – логічний розум висмикне
одну, більш зручну для нього цитату
і буде нею маніфестувати свої дії. Так
чинять сектанти. А ми з вами спробуємо
засвоїти Єдиний Принцип – роздвоєння
на тезу й антитезу, а потім їх синтез. У
чому полягає теза й антитеза? У тому,

що існують єдність і множинність, а нам
треба знайти їхню гармонію.

Смерть в одному –
народження в іншому

За принципом роздвоєння категорій, спробуємо розщепити хрещення,
хоча би на три рівних споглядання, чи на
п’ять… Пора вчити вищу математику, а
не «раз» і «два». Час уже поглиблювати
і розширювати наші поняття: апостол
закликав до більш повного розуміння.
Пропоную відкрити 1-е Послання до
Коринтян (10; 1-2): «Не хочу бо, брати,
щоби ви не знали, що всі наші батьки
були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея у
хмарі та в морі». Що ж це за хрещення
«у Мойсея в хмарі і морі»? Відзначимо
це, як перший рівень розщеплення
поняття. Все, що відбувалося у старозавітні часи, є прообразом подій Нового
Завіту. Вони дані нам як настанова,
як урок. Ми пам’ятаємо, що було при
виході з Єгипту: море, армія фараона,
хмара, Мойсей-вождь. Виявляється,
це хрещення! У чому ж воно полягало?
У зануренні у воду, в потопленні, загрозі смерті і визволенні (позбавленні).
Хмара – образ Слави Божої, Його присутності, керівництва і захисту. Море
символізує відсікання старого, рабського життя та шлях до свободи через
потоплення попереднього у цьому морі,
в умиранні для минулого і народженні
для майбутнього. Основне значення
новозавітного хрещення буде аналогічне цьому. Хрещення означає в ході
розвитку і духовного становлення особистості такий етап, рубіж, коли людина
усвідомлює своє попереднє рабство у
гріхах, недосконалості, злі й вирішує
вийти з нього. Вона помирає для попереднього життя, щоби здобути свободу
в Дусі, внутрішню свободу. І хмара була
прообразом Духа, духовного хрещення,
а море – прообразом водного хрещення.

П’ятірка і розп’яття:
п’ять хрещень

Давайте тепер прочитаємо Дії Апостолів (1; 5): «…Іван хрестив водою, а
ви через кілька днів після цього будете
хрещені Духом Святим». Запам’ятаймо
друге розщеплення – хрещення Іванове, хрещення водою. І тут же, третє хрещення – хрещення Духом Святим, яке
буде здійснювати Господь Ісус Христос.
І в іншому місці, в Євангелії від Луки (3;
11) написано: «Іван всім відповідав: Я
хрещу вас водою, але йде Сильніший за
мене… Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем». І ось ми отримуємо п’ять
хрещень: Мойсеєве, Іванове, хрещення

водою, вогнем і Духом Святим. Ми повинні осмислити, як співвідносяться одне з
одним старозавітне хрещення Мойсеєве, хрещення Іванове – через покаяння
та новозавітне хрещення в Ім’я Отця і
Сина і Святого Духа, Хрещення Духом
Святим і хрещення вогнем. Ось п’ятірка
і ось вам розп’яття однієї категорії.
Той, хто читає Дії Апостолів, знає,
що там 8-9 разів зустрічається згадка
про хрещення в Ім’я Господа Ісуса Христа. А формулювання «в Ім’я Отця і Сина і
Святого Духа» (Мт. 28; 19) зустрічається лише один раз у Євангелії від Матвія,
в останній главі, в так званому Великому
Порученні. І люди, які розуміють тільки
частину Писання, беруть за основу щось
одне і приймають хрещення або водою,
або Духом, або в Ім’я Ісуса, або Мойсеєве – але або-або. І кожен доказує, що
тільки його розуміння вірне.

Писання треба
розуміти духовно

Давайте поговоримо про хрещення
водою. Чи таки це вода? По-перше,
згадаймо принцип: «У цьому є іносказання» (Гал. 4; 24). Це про те, що все в
Писанні треба розуміти не буквально,
а духовно. Тепер звернімося до Одкровення (7; 15): «…Води, які ти бачив,
де сидить блудниця, це люди і народи,
племена і язики». Тут прямо сказано, що
«води» – це не вода, а «люди і народи».
Подивимося ще одне місце в Євангелії
від Івана (7; 38-39): «Хто вірує в Мене,
як сказано в Писанні, у того потечуть
ріки живої води з нутра його». Це
сказав Він про Духа, Котрого мали
прийняти ті, які увірували в Нього; бо
ще не було на них Духа Святого, тому
що Ісус ще не був прославлений. Мовиться «ріки води», а виявляється, що
йдеться не про воду, а про Дух.
Якщо ми розуміємо слова Святого
Письма буквально, то допускаємося
помилок прикрих і безглуздих: купуємо книжечку про уринотерапію,
на якій надруковано цитату з Біблії:
«Живися вологою із посудини своєї» і
думаємо, що це про урину. А духовний
зміст цих слів інший! Екзегети, тлумачі
Біблії, кажуть, що це про те, що слід
жити зі своєю дружиною, не зраджувати в шлюбі. Уявляєте? Аж смішно чи
не так? А скільки таких помилок і непорозумінь!

Святість води
залежить від вашої
віри й очищення

Тепер звернемося до Послання
до ефесян (5; 25-26): «…Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї, щоб
освятити її, очистивши водяною купіллю, засобом слова». З’ясовується,
що очищення відбувається не в якійсь
водяній купелі, а засобом слова. І
«водяна купіль» – це не сауна, куди ми
з друзями ходимо. Та й «засіб слова» –
це переклад, а в грецькому оригіналі
написано – «засіб Логоса», тобто
очищення відбувається шляхом розумного засвоєння змісту. А ми з вами як
діємо? «Ой, «святої» води набрала, а
що тепер з нею робити?» Я не заперечую дію освяченої води, але кажу про
кілька ступенів розуміння, і про духовно-містичний – як найважливіший.
Ми роками, десятиліттями ходимо до
церкви з бляшанкою за освяченою

водою, стоїмо в черзі, топчемо одне
одному ноги, насварившись, нагрішивши, приносимо її додому, а потім
дивуємось: «Йорданської води набрала, а вода заплісніла!». А до якого
освячення і просвітлення ми йдемо з
цією бляшанкою, а то й не з однією?
Поскупившись, як ізраїльтяни, намагаємося набрати «манни» із запасом.
А це першообраз і приклад: у ізраїльтян манна небесна теж заплісніла
і зіпсувалася! Тому що святість води
залежить і від твоєї віри, а також очищення й розуміння. Якщо ти не віриш і
не розумієш, вода запліснявіє. А якщо
віриш, то і два-три роки простоїть, тому
що відбувається замикання зовнішнього і внутрішнього, явища і сутності,
буквального і духовного.

Можна бути хрещеним,
але непросвітленим…

Давайте поміркуємо, а чи хрещені
ми? І що таке хрещення Духом Святим, крім хрещення водного? Деякі
запитують: «Чому хрещення в мені не
діє, адже я хрещений? Кажуть, що при
хрещенні прощаються всі гріхи, навіть первородний гріх змивається! А я
щось у собі прощенності не відчуваю,
весь час якийсь комплекс вини. Я тому
нерадісно живу, весь час пригнічений
своїм станом непрощенності…». Це
тому, що не розумієш, не відчуваєш і не
віриш, і його розумний зміст до тебе не
дійшов. Феофан Затворник пише з цього приводу: «Тебе прийняла вода, але
ти не прийняв Духа». Таїнство відбулося односторонньо. А кожне таїнство
повне і завершене, коли воно двостороннє. Повинні зімкнутися об’єктивні
і суб’єктивні сторони, зовнішня і внутрішня. Об’єктивна сторона від нас не
залежить, але суб’єктивна працює настільки, наскільки ми віримо. Тому що
існує «вилка» і «розетка». «Електрична» енергія іде повз нас. Але ми своєю
вірою беремо цю «вилку», підходимо
до «розетки» і замикаємо її. Відбувається підключення, починає світліти
і з’являється ясність в нашому житті.
Коли ми без особистої віри приймаємо
хрещення, воно не відбувається. Нас
приймає вода, але ми не приймаємо
Духа. Тому, хоча би в день Хрещення
Господнього, ми повинні подумати, а
яке хрещення було у нас? Чому воно у
нас не працює, або працює недостатньо? Чому ми топчемося на початках?
Чому ми досі немовляти у Христі?
Чому ми досі «молочну» їжу ковтаємо,
а «тверда» нам не по зубах, хоча й
хочеться? Наш інтелект так влаштований, що вічно хоче забігти наперед
і подивитися, а що там, за поворотом?
Ми знаємо, що часто забігаємо наперед
у своїй уяві, зарозумілості, створюємо
ілюзію просування. Ми думаємо, що
всіх випередили, а насправді ми ще не
хрещені ні Духом, ні вогнем. Це як раз
те, про що Володимир Соловйов казав
«Русь була охрещена, але не була просвітлена». І ці слова сьогодні звернені
до кожного з нас.

Блага вість – це
лише завдаток

Або Чому в житті людей мало
радості
Відкрийте тепер Послання до ефесян (1; 13-14), і подивіться як відбувається хрещення Духом: «У Ньому та-

кож ви, зачувши слово істини, благовістя вашого порятунку і, увірувавши
в Нього, закарбовані обіцяним Святим
Духом, Котрий є запорукою спадщини нашої, для спокути спадку Його,
на похвалу слави Його». Ми з вами
уже говорили, що апостол Павло і всі
євангелісти висловлюються образами
і символами. Вони беруть, наприклад,
таку юридичну процедуру як вступ
у спадковість, чи викуп і проводять
аналогію. Ми знаємо, що вирішивши
купити щось дуже дороге, ми спочатку вносимо заставу, завдаток, а
потім виплачуємо всю суму. І тільки
після її виплати людина вступає у повне володіння і наслідування. Такою
образною системою і термінологією
користується і Павло, щоб описати
наші стосунки з Богом. Він пише, що
того дня, коли ми почули благу вість
нашого спасіння й увірували в нього,
в цей момент нас закарбовує обіцяний Святий Дух, і через це отримуємо
заставу, завдаток того спадку, який
нам пообіцяв і забезпечив спокутною
жертвою Ісус Христос.
І якщо ви заплатили за дім завдаток, ви повинні усвідомлювати, що
не вся ще сума виплачена, ще немає
повного права на спадок.
Виходить, що людина, яка увірувала, охрещена – це людина, котра
отримала завдаток Духа Святого. У ній
відбулося зачаття духовного життя.
Почався розвиток зародку, але ще
попереду пологи і «зростання до мужа
досконалого». Ми ще не відчуваємо
себе синами і дітьми Божими. У нас
ще стан роздвоєння і невпевненості,
хоча ніби і «завдаток» уже отриманий
і «спадок» обіцяний. Але немає у нас
жодної радості, не течуть «ріки води
живої», дрімає духовне життя – пісна
фізіономія, зневіра у житті. А Христос
каже: «Радійте! Я прийшов, щоби ви
мали життя у надлишку!». Ніби християни, а який там надлишок?! Тільки
нестача – і засобів, і енергії, і радості, і
надії, і любові… А причина в чому? Поміркуємо над цим.
(Закінчення в наступному числі)

Переклад українською
Людмила Зузяк
Довідка
Віктор Олексійович Веряскін
– митрополит Київський та всія
України апостольної православної
церкви, завідувач кафедри релігієзнавства Сімферопольського
економіко-гуманітарного інституту,
декан теологічного факультету
Кримського інституту ноосфери,
доктор богослов’я, професор духовної академії.
Відомий спеціаліст у галузі наукового релігієзнавства і конфессійної теології, народився 1953 року.
За свої переконання у радянські
часи відчув на собі залізні лещата
системи. Тюрма підірвала здоров’я,
але зміцнила дух.
Він автор понад двох десятків
книг тощо. Як диригент церковних
хорів, Веряскін є лауреатом фестивалів і конкурсів. Нагороджений
орденами Святого Архистратига
Михаїла, св. Володимира, ХристаСпасителя тощо.

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20,20.05 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,19.15 Новини.
12.10,19.40,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф «Завтра була вiйна».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
1 5 . 5 0 Ф i г ур н е к ата н н я . Ч Є .
Чоловiки, коротка програма.
20.00 221. Екстрений виклик.
20.10 Зимовий жарт з О. Воробей
та Ю. Гальцевим.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари,
довiльна програма.
ТРК «Ера».
23.35 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
23.50 Погода.
23.55 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.10
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.10,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.05,18.35 «Не бреши менi 2».
12.05 «Iлюзiя безпеки. Обережно,
ремонт!»
13.05,13.55,05.05,05.50 Т/с «Клон

2».
14.45 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,03.15 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 Т/с «Костоправ».
23.25 Бойовик «Бумер 2». (2).
01.25 Бойовик «Бумер». (2).
03.40 Трилер «Фантазер». (2).

IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.50 «Знак якостi».
13.20,22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
23.30 Х/ф «Ок о за ок о». (2
категорiя).
01.35 Д/ф «Жадiбнiсть».
Небезпечнi фейєрверки.
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.20 Д/ф «Iнодi вони повертаються».
04.10 Д/ф «Сергiй Маковецький.
Раб сцени».

ICTV
05.05,06.25,02.20,03.40 Погода.
05.10,03.10 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.35,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Принц пiстолетiв». (2).
02.25 Т/с «Загiн 4».
03.45 Х/ф «Ударна сила». (2).

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.40,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.30,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25 «Життя цiкаве».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Акцент».
18.45 «Київський час».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
05.40 «Рекламна кухня».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.35, 8.15, 4.50 Про казки
7.15 Ранок надіі
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 17.15, 15.55,
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.10 Привітай

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подо-

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.20,14.55,20.05 Погода.
09.30 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 3.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,19.15 Новини.
12.10,19.40 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф «Iжорський батальйон».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Фiгурне к атання. ЧЄ.
Жiнки, коротка програма.
20.00 221. Екстрений виклик.
20.10 Наша пiсня.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi,
довiльний.
04.05 Пiдсумки дня.
04.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
05.30 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 3.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.15,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.10 Т/с «Костоправ».
13.10,14.00 Т/с «Клон 2».
14.50 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».

18.35 «Не бреши менi 2».
20.15 «Велик а рiзниця поукраїнському».
21.10 Бойовик «Мiцний горiшок
3: Вiдплата». (2).
23.35 Трилер «Монстри». (2).
01.15 Бойовик «Бумер 2». (2).
03.05 Х/ф «Загублене мiсто». (2).
04.35 Трилер «Фантазер».
IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
05.35 «Знак якостi».
06.10,13.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Т/с «Зрада».
11.15 Д/с «Детективи».
12.15 Т/с «Псевдонiм Албанець
3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
2 2 . 3 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
01.10 Х/ф «Розчленоване тiло».
(3).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 Д/ф «Зiрки поза законом».
03.55 Д/с «Теорiя правди».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.25,01.35,02.55 Погода.
05.10,02.30 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.35 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.10,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф «Опiкун». (2).
00.35 Самозванцi.
01.40 Голi i смiшнi.
03.00 Х/ф «Принц пiстолетiв».
(2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50
«Погода на курортах».
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рож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Співак» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00,20.10 Т/с «Собр».
11.00, 01.20 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. «Нелетальна» зброя».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори». (3).
02.10 Х/ф «Тюремний вчитель».
(2).
04.40 «Хай говорять».
05.30 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та зірки»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/ф
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
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06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22
.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною
Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Хронiка тижня».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30. 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
9.20, 3.00 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.05, 22.30 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.00 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30,19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)

09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Квиток у подорож»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Альфа-дог» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.10 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.10 Т/с «Собр».
11.00 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. Дiтицiлителi».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 Шоу «Тiльки один».
01.45 Х/ф «Лiсовик 4».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.45 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»

понеділок
четвер
20.45 «Вечірня казка»
22.30 04.00 Х/ф
02.40 «Акценти»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 21.15 Т/с «Унiвер». (2).
18.55,20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2)
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.30 Х/ф «Весiлля». (2).
02.15 До свiтанку.

НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.00 Х/ф «Державний кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.10,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.35 Х/ф «Без особливого ризику».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Убивця для Бандери.
00.25 Х/ф «Воїни». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
04.25,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,02.50 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.55 «ВусоЛапоХвiст».
11.35 Х/ф «Iдеальна дружина».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
01.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.40 «Вiкна-спорт».
04.20 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Знову разом.
11.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
13.00 М/с «Фiнес i Ферб».
13.35 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.50 Т/с «Журнал мод».

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Свiт зiрок».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Iсторiї великого мiста. Життя пiсля слави».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
22.30, 04.00 Х/ф
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 20.45 Т/с «Унiвер». (2)
18.55 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.05 Т/с «Щоденники Темного». (2).
22.40 Теорiя зради.
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Х/ф «Сiм речей, якi треба
встигнути зробити до тридцяти». (2).
02.00 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.05 Х/ф «Державний кордон»,
3 с.
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.35,04.40
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.35 Х/ф «Фанат».
17.15 Х/ф «Фанат 2».
19.30 Х/ф «Чартер».
21.20 Х/ф «Трiо».
00.00 Х/ф «Вавiлон». (2).
03.05 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».
СТБ
06.00 Д/ф.
06.25 Х/ф «Чорна стрiла».
08.05 Х/ф «Пригоди Квентiна
Дорварда - стрiльця королiвської
гвардiї».
10.05 Х/ф «Собака на сiнi».
12.55 Х/ф «Д`Артаньян i три

мушкетери».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Екiпаж».
20.55,22.25 «Х-фактор. Невiдома
версiя».
23.50 Х/ф «Торкнутися неба».
01.35 «Вiкна-спорт».
01.45 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
02.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Т/с «Ранетки».
06.10 Служба розшуку дiтей.
06.15,06.55 Kids` Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.50 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Знову разом.
11.55 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.35 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
21.50 Україна чудес.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Т/с «Межа». (2).
02.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.30 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Iсторiї великого мiста.
Життя пiсля слави».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Несобаче
життя».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.40 «КВН».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.30 «Нiчне життя».

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
07.10 Ера здоров`я.
07.35 М/ф.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00,18.45 Погода.
13.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
13.55 Фiгурне катання. ЧЄ.
Чоловiки, довiльна програма.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
18.50 Зелений коридор.
19.00 Золотий гусак.
19.30,21.30 Фiгурне катання.
ЧЄ. Жiнки, довiльна програма.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Зворотний зв`язок.
ТРК «Ера».
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.55 Оперативний об`єктив.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
01.50 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50,05.50 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
11.45 «Пекельна кухня 2».
13.10 «Голос країни. Нова
iсторiя».
15.05 Комедiя «Доктор Дулiттл
2».
16.40 «Велика рiзниця поукраїнському».
17.30 Комедiя «Любов i голуби».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Ворожка».
23.25 «Зiрки в оперi».

00.50 Бойовик «Мiцний горiшок
3: Вiдплата». (2).
02.50 Трилер «Монстри». (2).
04.20 Х/ф «Симулянт».
IНТЕР
06.10 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Найрозумнiший».
12.45 Х/ф «Я подарую собi
диво».
14.55 Х/ф «Грiхи нашi».
16.55 «Пороблено в Українi».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Юрмала-2011».
22.30 Х/ф «Зайцев, пали!»
00.35 Х/ф «Iдеальний шторм».
02.50 Х/ф «Башта смертi».
04.30 «Подробицi» - «Час».
05.00 Д/с «Теорiя правди».
ICTV
05.20,05.50 Погода.
05.25 Факти.
05.55 Козирне життя.
06.25 Х/ф «Пригоди Брiско
Каунтi-молодшого».
08.05 Стережися автомобiля.
09.05 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Утриматися в крiслi.
12.55,18.55 Спорт.
13.00,22.00 Наша Russia.
13.05 Стоп-10.
14.05 Провокатор.
15.05 Максимум в Українi.
16.05 Х/ф «У пастцi часу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Далекобiйники 3».
22.50 Самозванцi.
23.50 Козир Party-2011.
00.20 Х/ф «Зупинка». (2).
02.00 Х/ф «Домовик». (2).
03.45 Х/ф «Якби краса вбивала». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,
03.25,05.20 «Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.50 М/ф.
07.00 Українська мрiя М. Поплавського.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,12.50,15.20,18.00,22.50
Погода.
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу. Аурiка
Ротару.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Кумири i кумирчики.
12.20 Атака магiї.
12.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
13.40 Караоке для дорослих.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
16.10 Маю честь запросити.
16.55 Золотий гусак.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.05 Фiгурне катання. ЧЄ.
Гала-вистава чемпiонiв та
призерiв.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Людмила Сенчiна.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.30 Околиця.
«1+1»
06.35,05.10 Х/ф «Острiв загублених душ».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15 «Хованки».
12.10 «Я так живу».
12.35,03.35 Комедiя «Мiстер
Бонс 2».

14.25 Мелодрама «Байкер».
16.00 Комедiя «Ворожка».
19.30,23.45 «ТСН-Тиждень».
20.12 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.20 Т/с «Iнтерни». (2).
22.45 «Свiтське життя».
00.35 Комедiя «Французькi
цiлувальники». (2).
02.05 Х/ф «Загублене мiсто».
(2).

IНТЕР
06.35 «Найрозумнiший».
08.10 «Формула кохання».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 Недiля з «Кварталом».
10.55 «Пороблено в Українi».
11.55 Т/с «Вiдкричать журавлi».
16.05 Х/ф «Залiзничний романс».
18.05,21.00 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Сили природи».
ICTV
05.15,05.35 Погода.
05.20 Факти.
05.40 Квартирне питання.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Рюрики».
07.20 ЄвроФуд-2012.
08.10 Т/с «Далекобiйники 3».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «У пастцi часу».
14.55 Х/ф «Повернення Супермена».
18.00,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.55 Х/ф «Вiдставник».
21.55 Х/ф «Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо».
23.50 Х/ф «Зупинка 2: Не озирайся». (2).
01.40 Х/ф «Опiкун». (2).
03.05 Iнтерактив. Тижневик.
03.20 Х/ф «Домовик». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Технопарк».

28 січня
час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.30,02.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,
03.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.5
0,03.50,05.50 «Тема тижня».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15,23.30 «Хронiка тижня».
13.20 «Драйв».
14.15 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.20,03.30 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,01.00,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.15 «Велика полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.35 «Машина часу».
22.25 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.55 Познайомимось?
9.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25 Погода
12.00 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15 Х/Ф «Дружина пілота»
16.00 Радіус
16.30 Теми тижня
22.00 Х/Ф «Вогнем і мечем»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20, 11.15,12.55, 14.40,
18.30 ,21.25 «Погода»
07.05, 09.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.45,

19.05 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10 «Вулиця Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
12.25 «Битва націй»
13.00 «Блискуча година від
М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Пригоди Буратіно» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Рабство» (2)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15,04.35 Х/ф «Полiцейський
iз дитсадка».
09.30 Журнал УЄФА Євро2012.
10.00, 02.40, 03.50 Т/с
«Опiкун».
13.00 Х/ф «Егоїст».
15.00 Х/ф «Я тебе обожнюю».
17.00, 19.20 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
21.15 Х/ф «Нiчний гiсть».
23.15 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 10.00 «Святині Буковини»
06.35 Д/ф «Дорогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.20,
21.00, 00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30 09.30 13.00 16.00 00.10
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 04.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
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07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.10,19.15,20.50,00.25,03.50,0
4.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.10,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.15 «Iсторiя успiху».
08.30 «Своїми очима».
10.15 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
10.35 «Феєрiя мандрiв».
11.15 «Трансмiсiя».
11.35,02.35 «ДМБ».
12.20 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор-ТБ».
14.15 «Свiтська кухня».
14.25 «Гра долi».
15.20,23.30 «Рекламна кухня».
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
20.05 «Хронiка тижня».
21.00,01.00,04.15 «Час:
пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
22.25 «Футбольна легенда».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 17.20, 21.50 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40, 00.05 Погода
12.00, 4.30 Анатомія культури
12.45 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.00 Х/Ф «Вогнем і мечем»
16.55 Церква і світ
19.30, 00.00, 00.10 Нова гостьова
2 2 . 0 0 , 2 . 2 0 А Л Ь Б Е РТ Е Й НШТЕЙН
23.00 Теми тижня
3.05 Х/Ф «Дружина пілота»
5.10 Про казки
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чить…»
15.30 «Невигадані історії»
16.15, 22.00, 01.25 Х/ф
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.30 ТЕТ 2.0.
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.05,15.10 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20 Х/ф «Маленька мiс
Щастя».
15.40,20.35 Дайош молодьож!
16.10, 22.35 Т/с «Унiвер». (2)
18.05 Х/ф «Правдива брехня». (2).
21.35 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи 7.
Апокалiпсис». (3).
00.25 До свiтанку.
НТН
05.40 «Легенди бандитської
Одеси».
07.15 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.40 Х/ф «Чартер».
11.30 «Речовий доказ». Генерал Його Iмператорської
Величностi.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Трiо».
15.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Об`єкт 11».
23.00 Х/ф «Беовульф». (3).
01.00 Х/ф «Кривавий полiт».
02.40 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.20 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.00 М/ф: «Котеня з вулицi
Лизюкова», «Острiв скарбiв».
06.05 Х/ф «Iдеальна дружина».
07.50 «Караоке на Майданi».

08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
12.05 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскару».
13.05 Х/ф «Максим Перепелиця».
15.05,00.00 Х/ф «Там, де живе
любов».
17.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.00 Х/ф «Екiпаж».
21.45 Х/ф «Не квап любов».
01.55 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».

ТРК «УКРАЇНА»
06.15,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Бетховен».
09.00 Х/ф «Егоїст».
11.00, 02.00, 04.00 Т/с «Опiкун».
13.00 Х/ф «Нiчний гiсть».
15.00 Скетчком «Жити будете!».
16.00 Шоу «Тiльки один».
17.00, 19.30 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
19.00,03.30 Подiї тижня.
21.30 Х/ф «Людина нiзвiдки».
23.30 Х/ф «Точка повернення».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д/ф «Дорогами України»
07.00, 11.25, 14.00, 19.10, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 3.00, 15.55, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/ф «Фільми та
зірки»

13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
15.25 «Роздуми про сокровенне»
16.10, 22.00, 01.25 Х/ф
17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя»
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Д/ф «Дорогами України»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.00,14.55 Одна за всiх.
10.30 Т/с «Хто у домi господар?»
11.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.25 Х/ф «Правдива брехня».
15.25,19.15 Дайош молодьож!
16.20, 21.05 Т/с «Унiвер». (2).
17.15,23.50 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинок».
20.10 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.00 Х/ф «Американський
пирiг». (2).
01.40 Дурнєв+1.
02.10 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.25 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшуку». Убивця для Бандери.
12.00,03.55 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Бушидо». Найкращi бої
К. Ямазакi.
15.00 Т/с «Об`єкт 11».
19.00 Х/ф «Кривавий полiт».
21.10 Х/ф «Чорний Орел». (2).
23.10 Х/ф «Щупальця». (2).
01.10 Х/ф «Вавiлон». (2).
03.30 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.20 М/ф: «Повернення
блудного папуги», «Вовка в
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Водохресну воду створює магнітне поле?
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НОВИЙ КАНАЛ

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.45 «Жiноча лiга».
08.10 «Далекi родичi».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Дивовижна планета».
11.05 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
12.05 Х/ф «Бруно».
14.15 Х/ф «Жiноча дружба».
16.15 Х/ф «Дорога моя донечка».
18.10 «Велика рiзниця».
19.15 «КВН».
21.50 Х/ф «Дiм сонця».
23.45 «Нiчне життя».

тридев`ятому царствi», «Острiв
скарбiв».
07.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
08.55 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.05 «Їмо вдома».
10.15,01.10 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.10 «Караоке на Майданi».
12.10 Х/ф «Не пiдганяй любов».
14.40 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
18.55 «Битва екстрасенсiв».
21.05 Х/ф «Пастка». (2).
02.00 Х/ф «Повне дихання».
03.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Клiпси.
06.05,01.55 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 Х/ф «Король Дроздобород».
0 9 . 5 0 М / ф « То м i Д ж е р i :
Чарiвний перстень».
11.05 Х/ф «Жiнка-кiшка».
13.10 Шоуманiя.
14.05 Свiтлi голови.
15.15 Парад порад.
16.25 Файна Юкрайна.
17.05 Х/ф «Брати Грiмм».
19.45 Х/ф «Смерч». (2).
22.00 Х/ф «Мiс Нiхто». (2).
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Оcмозис Джонс».
03.25 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Дивовижна планета».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
11.00 Д/ф «Мега мисливцi».
12.05 Х/ф «Суперзiрка».
14.20 Х/ф «Дорога моя донечка».
16.15 Х/ф «Дiм сонця».
18.20 «Три сестри».
19.15 М/ф «Мадагаскар».
21.00 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
23.00 «Велика рiзниця».
00.05 «Нiчне життя».
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05.15 Т/с «Ранетки».
06.05,01.20 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
06.50 Х/ф «Щоденники нянi».
08.45 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.15 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.20 Кухня на двох.
15.25 Україна чудес.
16.25 Х/ф «Оcмозис Джонс».
18.25 Х/ф «Жiнка-кiшка».
20.50 Х/ф «Брати Грiмм».
23.10 Х/ф «Помутнiння». (2).
01.15 Спортрепортер.
03.50 Т/с «Журнал мод».
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«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 14.40,
18.30, 21.00, 00.25 «Погода»
07.05 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30,16.20 «Малятко»
07.50, 11.20 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55,16.50,
19.00,01.20 «Парад планет»
08.15, 21.05 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
12.00 «Хенд-мейд»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Х/ф «Пригоди Буратіно»
(1)
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Битва націй»
21.30 Х/ф «Вбити людину» (2)
23.00 Х/ф «Залишитись в живих» (3)

Передплатний індекс 09584

Століттями триває суперечка про
цілющі властивості водохресної води.
Її феномен деякі вчені пояснюють
особливостями магнітного поля Землі.
Цього дня планета відхиляється від
норми і вся вода намагнічується. Оптична щільність водохресної води вища, ніж
води з тих же джерел у звичайні дні і є
близькою до оптичної щільності води з
річки Йордан.
Одного разу, в ніч на 19 січня, російський фізик-експериментатор Антон
Бельський узяв з найближчого ставка
проби води в поліетиленові пляшки.
Вони стояли у нього в лабораторії багато
років. Вода в них залишалася прозорою,
без запаху і осаду. Знайомий професор
Бельсьского пообіцяв подивитися свої

експериментальні дані за останні роки.
Незабаром вчений отримав вельми цікаву інформацію: перед 19-им січня цілу
низку років реєструвалися інтенсивні
сплески потоку нейтронів, що перевищують фонові рівні в 100 –200 разів.
Жорсткої прив’язки до 19 січня не було:
максимуми припадали і на 18-е, і на 17е, але іноді точно на 19-е, – пише сайт
http://voda.molodostivivat.ru
Водохресну воду називають
«агіасма», з грецької – «святиня».
Унікальні дослідження водохресної
води в Троїце-Сергієвій лаврі, проведені
в Московському інституті інформацій-

но-хвильових технологій, показали,
що частотний спектр випромінювання
водохресної води схожий з електромагнітними випромінюваннями здорових органів людини. Виявилося, що у
церковній хрещенській воді закладена
певна інформаційна програма у вигляді
впорядкованого набору здорових частот людського організму.
Звичайна водопровідна вода у
водохресну ніч теж може стати біоактивною і потім зберігати свої властивості тривалий час.
Щорічно 19 січня водопровідна
вода змінює свою структуру протягом
півтори доби. Вчені досліджували
біополе води, кислотно-лужний баланс, водневий потенціал, питому

електропровідність, а також вплив
її на людину при внутрішньому і зовнішньому застосуванні. Для цього,
починаючи з вечора 18 січня, через
короткі проміжки часу бралися проби
води, що ллється з крану і проводилися виміри. Для контролю проби
зберігали протягом тривалого часу.
Фахівці лабораторії питного водопостачання Інституту ім. Сисіна теж
провели серйозне наукове дослідження. Під час дослідження, число іон-радикалів у воді поповзло вгору з 17 січня.
Разом з цим вода ставала м’якшою,
зріс рівень pH, що робило рідину менш
кислотною. Найбільшої активності вода
досягла 18-го січня, ввечері.
Дослідники заморозили кілька
зразків – з-під крану та з церковного
джерела. Навіть вода з-під крану у замороженому вигляді під мікроскопом
уявляла собою гармонійне видовище.
Крива електромагнітної активності
води почала знижуватися вже вранці
19 січня і до 20-го прийняла свій звичайний вигляд.

Вмивайтеся від 7-ї
вечора до 9-ї ранку

Вчені вважають, що причиною
такого різкого підвищення електромагнітної активності води у Водохрещу
стало велике скупчення іон-радикалів
у літосфері Землі. У звичайні дні кількість енергії у воді змінюється в залежності від часу доби. Від 7 години вечора
до 9 ранку вода найбільш активна
(звичайно, не на стільки сильно, як у
Водохрещу). Це найкращий час для
того, щоби вмитися і зробити запаси
для побутових потреб. Коли ж «встає»
сонце, велика кількість іон-радикалів

«відлітає» у верхні шари атмосфери.
Неспроста під час активності циклонів у багатьох людей погіршується
самопочуття. Нам не вистачає водної
електромагнітної енергії.
Що стосується трьох водохресних днів – це «аномальний» період, коли на Землі завжди панує антициклон.

«Срібна» вода цілюща

За словами чернівецьких хіміків,
вода, оброблена срібними предметами
– цілюща. Адже вона містить іони срібла. У церкві воду насичують сріблом:
у срібну чашу опускають срібні речі,
зокрема срібний хрест. Тож така вода
має особливі властивості.
Як впливає очищена сріблом
вода на людський організм?
Така вода впливає позитивно,
адже вона вбиває бактерії. Раніше
були популярними спеціальні пристрої – іонатори, за допомогою яких
навіть вдома можна було насичувати
воду сріблом.
Скільки тримає ефект вода,
насичена сріблом?
Вода, оброблена сріблом, має тривалий ефект, адже якщо нічого стороннього туди не потрапляє, іони срібла
довго зберігаються і не зазнають змін.
Як стверджують науковці, зимова
замерзла вода загалом зберігається
тривалий час. Адже діючі речовини
за низької температури випадають в
осад. Діяльність бактерій пригнічується, тому ця вода вважається цілющою.

Підготувала Любов КАФАНОВА,
«Версії»

«А той третій празник – Святе Водохреща». Зі святом!
Водохреща (Йордан) – останнє із зимових свят, яке
називають Святками. Цього дня християни Східного
обряду запасаються святою водою. Напередодні, у
водохресний святий вечір, священнослужителі у храмах
освячують воду. А на Йордан господар дому з усією сім’єю
надпиває кілька ковтків освяченої води, а потім бере з-за
ікони священну вербу й кропить святою водою увесь дім,
прибудови та все майно, щоб уберегтися від біди, напасті
та від злого ока. Після здійснення всіх цих обрядів свята
вода ставиться до образів, оскільки не лише має цілющу
силу, але й, за повір’ям, не псується.
Вважається, що на Водохреща
(Йордан) звичайна вода перетворюється на воду священної ріки Йордан.
І той, хто викупається в ній цього дня,
змиє з себе всі гріхи. До речі, священики запевняють, що з кожним роком
кількість охочих зануритися в ополонку
збільшується.
За повір’ями, у ніч перед Водохрещем можна сміливо загадувати будь-яке
бажання, тому що в цей час небо нібито
відкривається, перетворюючись у браму, яка веде до Господа. Наскільки все
це відповідає дійсності – поцікавилися у
Вікарія Буковинського Української
греко-католицької церкви, отця
Валерія СИРОТЮКА.

– Чому Йорданська вода вважається цілющою?
– Йордан – дивовижна річка. Її витоки беруть початок на найбільшій і найвищій горі Ізраїлю – Хермон. Потім два
джерела – Йор і Дан сходяться докупи,
утворюючи ріку Йордан, яка впадає
до Галілейського моря. Але показово,
що води моря і річки не змішуються. А
виходячи з моря йорданська річна вода
впадає у Мертве море. Науковці дослідили і підтвердили той факт, що ріка
Йордан не змішується з Галілейським
морем, глибини якого солоні, а верх –
прісноводний.
Йорданськими водами освячують
дім, побут, майно. Їх можна викорис-

Фото з архіву ПА «Янгол»

субота

товувати тільки для духовних цілей.
Користати святі води на щось недобре
– тяжкий гріх, який називають ще церковним мольфарством, забобонством.
Та й Благодать сходить тільки тоді,
коли Дух Святий сходить на воду. Після
Служби Божої у церкві людина має прийти й окропити свій дім або запросити
священика.
– А чи правда, що Йорданська
вода ніколи не псується?
– Думаю, псується. І це нормально.
Але все залежить від того, з якою вірою

людина приймає цю воду.
– Варто купатися на Водохреща? Хрещенські ж морози найсильніші, можна й захворіти?
– Усе знову ж таки залежить від
кожного, від його віри. Духовним людям
я раджу купатися на Водохреще, їм від
цього буде тільки набагато краще. А
людям, які мають слабку віру, – ні.
– У народі кажуть, що після
Йордана протягом двох тижнів не
можна прати. Це правда? Як на це
дивиться церква ?

– Спокійно. Коли треба прати – періть. Тут немає абсолютних приписів. Це
все ті самі народні забобони.
– Що б Ви побажали буковинцям у Свято Водохреща?
– Бажаю, щоби кожен християнин
хоч раз у житті побував на ріці Йордан
і своїми ногами сам ступив у священні
води, сам почув голос з неба «ти син
мій улюблений, якого я собі вподобав».
Бо Бог направду таки любить нас, коли
через хрещення зробив своїми дітьми.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

Розширите інтелектуальні горизонти, розвинете нові навички і пошуки нового досвіду.
Активізується спілкування. Імовірний успіх у таких
сферах діяльності, як вища освіта, літературна
творчість, реклама і право.

З’явиться можливість підвищити особистий
розвиток та життєву активність. При нинішньому
розташуванні планет є ймовірність піднятися ще
на одну сходинку соціальної драбини або досягти
більш високого професійного становища.

Інформація, ідеї і діяльність служать для досягнення особистої влади. Зможете зібрати цінну
інформацію або відправитися в подорож з метою,
пов’язаною з освітою і дослідженнями. Довіряйте
близьким – вони не зрадять.

Можуть виникнути принципові розбіжності з
оточуючими з приводу різних суджень. Тому вам
слід дохідливо і тактовно роз’яснити свою позицію.
Уникайте перебільшення своєї значимості, дозвольте оточуючим зробити перший крок.

ЛЕВ

Слід очікувати хороших звісток або запрошень. Ймовірні успішні ділові стосунки та створення спільних підприємств. Виникне бажання
написати любовний роман, пісню, чи поему. Успіх
можливий у громадській діяльності, консультаціях,
юридичних питаннях, дебатах і переговорах.

ДІВА

Тиждень окреслиться фразою «боротьба між
представниками протилежної статі». Пристрасті випливають на поверхню, навіть безневинний флірт
або жест здатний спровокувати агресивну реакцію.
Несприятливий час для операцій, особливо в косметичній хірургії.

ТЕРЕЗИ

Шлях до досягнення заповітних бажань усіяний перешкодами. Можливо, ви станете виявляти
неприпустиму екстравагантність. Час буде витрачено безцільно і безрезультатно. Якою б не
була ситуація, не варто давати волі емоціям. Ідіть
уперед – і ваші задуми здійсняться.

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

Інформація та ідеї призводять до невірних дій –
або тому, що сама інформація помилкова, або через
її невірне тлумачення. У вас виникне бажання вислухати вказівки і зробити навпаки. Будете схильні діяти
надто поспішно або упускати важливі подробиці.

Містика, витонченість, натхненність, розкутість
підсвідомості будуть супроводжувати вас у цей період. Саме час дати волю уяві. Стережіться лицемірства
і лестощів. Проявиться ваш артистичний темперамент і абстрактне мислення.

КОЗЕРІГ

Не намагайтеся покладатися на логіку чи
ясність мислення. Інформація та ідеї будуть невловимими, оманливими і навіть небезпечними.
Спробуйте прийняти мудре рішення – інакше досягти істини неможливо. Період несприятливий для
подорожей по воді і ділових угод.

ВОДОЛІЙ

Романтичні або світські контакти можуть спонукати вдатися до нестандартних методів досягнення цілей.
Суспільне життя пробудить у вас прагнення нав’язати
оточуючим свої погляди. Якщо це не вплине на них,
період стане сприятливим для зміцнення дружніх
зв’язків і координації групової діяльності.

РИБИ

Передплатний індекс
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Вірогідні стреси, пов’язані з отриманням
інформації, ідеями або спілкуванням. Вас може
образити критика на вашу адресу. Не дозволяйте
егоїзму і впертості проникнути в сферу ідей, методів
та інформації – терпіння допоможе подолати всі
перешкоди й успішно завершити задумані плани.
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Версі ї

Вбережіться від ожеледиці
Якщо падаєте:

Якщо впали:

1. Прикладіть холодний предмет, загорнутий у
поліетилен, а потім в тканину до травмованої ділянки.
Тримайте не більше 20 хвилин з 5-хвилинними перервами. Це допоможе зупинити внутрішню кровотечу
та затримає розвиток сильного набряку та запалення.
2. Накладіть на місце забою йодну сітку.
Якщо після падіння ви відчуваєте болі у суглобах, запаморочення, різкі
3. Якщо набряк зник, до місця забою можна при- болі в травмованих кінцівках, необхідно терміново звернутися до лікаря!
класти теплу грілку, використати зігріваючі мазі. Це
сприяє швидкому розсмоктуванню синців.

Зберігайте яйця правильно

Купивши десяток-другий яєць в магазині чи на ринку, вдома не зашкодить
з’ясувати: чи всі яйця свіжі? Беремо літр води
і розчиняємо в ньому 100 г солі. В отриманий
розчин поміщаємо куплені яйця і спостерігаємо. Зіпсоване яйце обов’язково спливе,
а всі хороші залишаться на дні. Хороші
яйця потрібно витерти насухо і помістити в
холодильник.
•Щоби шкаралупу з крутого яйця легше
зчистити, після варіння надколіть його і
опустіть у холодну воду.
•Щоби при варінні яйце не тріснуло, на

зісковзне вниз.
•Якщо яйце тріснуло під час варіння,
влийте у воду кілька столових ложок оцту
– білок не витече.
•Якщо збираєтеся варити яйце з тріщиною, змастіть тріщину лимонним соком, а
воду сильно посоліть.
•Якщо скласти яйця в банку і залити
солоним розчином з розрахунку 1 столова
ложка на 1 літр води, то яйця не зіпсуються
протягом півтора місяців.
•Перед тим, як збивати яйця, попередньо охолодіть їх у холодильнику.
•Білки збиваються швидше і довго не
спадають, якщо до них додати дрібку солі
або кілька крапель лимонного соку.
•Якщо потрібний тільки білок, а жовток
хочеться зберегти «на потім» – товстою голкою проколіть шкаралупу яйця з двох протилежних боків. Білок витече, а жовток можна
продовжувати зберігати в холодильнику.
•Розбите яйце можна зберегти, заливши
його холодною водою, і поставивши в холодне місце. Так воно довго не зіпсується.
•Щоби запобігти зараженню сальмонельозом, мийте яйця.

Чиста вода – здоровий світ
За запасами якісної питної води Україна
належить до числа найменш забезпечених країн Європи. Проте кожен з нас може
зробити свій вклад у те, яку воду ми будемо
використовувати найближчим майбутнім:
• Закривайте кран з водою, коли Ви її не
використовуєте. Якщо Ви залишаєте кран
відкритим під час чищення зубів, гоління,
коли миєте посуд, то виливаєте біля 5 літрів
води щоденно, очистка і доставка якої коштує недешево!
Тільки 3% води на Землі є прісною, близько 2/3 цього об’єму – це
гірські та полярні льодовики і тільки
0,6% цього об’єму доступні для питного споживання.• Відремонтуйте
несправні крани. 10 крапель води
на хвилину означають 2000 літрів
води в рік.
• Бережіть воду. Ми використовуємо біля
120 літрів води, приймаючи ванну і тільки

50 – приймаючи п’ятихвилинний душ. Задумайтесь, що коштує дорожче для Вашого
гаманця та оточуючого середовища?
• Поливайте квіти та рослини ввечері.
Випаровування менш інтенсивне у вечірній
час, ніж вранці та вдень.
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Вік води, яку ми кожний день
використовуємо – біля 4,5 млрд.
років, вода знаходиться у постійному русі між поверхнею землі та
атмосферою.

відпочинкові

Версі ї

Поєднання вин і страв

Існує багато літератури, де окремо
описується яке саме вино потрібно
подавати до певних страв, з чого починати і чим закінчувати.
Але за виключенням деяких «класичних поєднань» та протипоказань,
абсолютних правил не існує. Що стосується багатьох «неортодоксальних»
поєднань – це питання смаку, а про
смаки не сперечаються. У кінцевому
результаті, якщо вам подобається
риба з червоним вином або баранина
з білим, безглуздо запевняти вас у
тому, що це «неправильно». Особливостей індивідуального сприйняття
безкінечно багато, і нічого страшного
в цьому немає.

При падінні не слід виставляти перед собою руки
в якості опори на землю – зап’ястя легко ламаються.
Варто заздалегідь потренуватися «в падіннях» вдома.
Падати найкраще на бік, намагаючись при цьому не
сильно напружувати м’язи.
Під час падіння притисніть руки до грудей, намагайтеся «завалитися» на бік з перекатом на спину.
У жодному разі не можна при падінні гепатися на
сідниці – ризикуєте дуже серйозно травмувати крижі
та куприк
Літні люди страждають від ожеледиці значно
більше молодих. Тому лікарі радять тренувати вестибулярний апарат, щоби навчитися балансувати.
Також необхідно приймати спеціальні препарати для
зміцнення кісток з вмістом йоду і кальцію.

дно каструлі потрібно покласти
перевернуте блюдце.
•Щоб яйце, яким Ви збираєтеся заправити суп, не згорнулося,
його необхідно збити з невеликою
кількістю молока.
•Щоб яєчня вийшла смачною,
смажте її на слабкому вогні.
•Щоб омлет з яєць вийшов
пишним, розведіть у ньому маленький шматочок дріжджів.
•Щоб зварити яйце не круто,
потрібно близько трьох хвилин.
Можна порахувати до ста з моменту закипання води.
•Щоби зварити яйце «вкруту», необхідно від 8 до 10 хвилин. Але пам’ятайте,
що при тривалому варінні смак яєць погіршується.
•Щоби білок не посірів, не збивайте
його в алюмінієвому посуді, тому що саме
реакція з алюмінієм призводить до небажаного ефекту.
•Щоби відокремити білок від жовтка,
яйце розбивається над чистою лійкою. При
цьому жовток залишиться у воронці, а білок
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Оцет і вино –
не сумісні

По-перше, загальні закони поєднання вин та страв все ж таки
існують, і тому, перш ніж зробити
остаточний вибір на користь неортодоксального поєднання, яке вам
сподобалося, спробуйте ортодоксальне – можливо, воно вам більше
сподобається. По-друге, є абсолютні
протипоказання. Оцет та вино речі
несумісні. Якщо ви щедро заправили
страву оцтом або майонезом, краще
вибрати горілку. Надзвичайно небезпечне поєднання вина з дуже

кислим, дуже гострим або дуже солодким. Наприклад,соус, що обпікає
рот. Часник, цибуля та сирі помідори
з високою кислотністю не дозволять
вам насолодитися вином. Рекомендується також уникати зелені з «гірчинкою»: щавель, шпинат, артишок, які
надають вину жорсткість та металевий присмак. Горіхи, особливо смажений арахіс, притупляють смакові
відчуття. Оливки та маслини краще
вживати окремо від вина.

Десерт не повинен
бути надто солодким

Більшість експертів не рекомендує пити вино з свіжими фруктами.
Можуть бути виключення, але необхідно пам’ятати про те, що для більшості фруктів є характерна або висока
кислотність, або великий вміст цукру.
Яблука, цитрусові та інші свіжі фрукти
з аналогічними характеристиками виключаються повністю.
Натуральні солодкі вина не потрібно вживати з шоколадом, тістечками та
іншими солодощами – особливо враховуючи той факт, що десерти в Україні
традиційно солодші, ніж у Франції.
Принцип дуже простий: десерт не повинен бути солодшим ніж вино.
Соковита та жирна їжа потребує
вина з достатньо високим вмістом

А ви знали, що…
…у восьминога прямокутні
зіниці.
…у коня на 18 кісток більше,
ніж у людини.
…у жирафів найбільше серце
і найвищий кров’яний тиск зі всіх
наземних тварин.
…температура крові у риб Антарктиди може сягати -1,7 С.
…серце кита б’ється тільки 9
разів на хвилину.
…електрогенератори південноамериканського електричного
вугра можуть генерувати напругу
до 1 200 вольт при силі струму 1,2
А. Цього вистачило б, щоби запалити шість стоваттних лампочок.
…щоби яйце страуса зварилося круто, його треба кип’ятити не
менше 40 хвилин.
…з одного яйця страуса можна
зробити одинадцять з половиною
омлетів.
…французи називають голуба
«летючим щуром».

...у тигрів не тільки смугасте
хутро, але і смугаста шкіра.
…найдовший з зареєстрованих польотів курки тривав 13
секунд.
…пінгвін – єдиний птах, який
може плавати, але не може літати.
Крім того, це єдиний птах, що ходить стоячи.
…маса головного мозку слона
складає приблизно 0,27% від маси
його тіла.

…котячі щелепи не можуть
рухатися в сторони.
…коли в 1850 році з Європи в
Америку привезли першу партію
горобців, американці так зраділи,
що загодували їх до смерті.
…єдина домашня тварина, яка
не згадується в Біблії – кішка.
…зебра – біла з чорними смугами, а не навпаки.
…у світі існує приблизно 500
зоопарків.

…у тілі гусениці більше м’язів,
ніж у тілі людини.
…щур може обходитися без
води довше, ніж верблюд.
…за добу синиця годує своїх
пташенят тисячу разів.
…у древньому Єгипті головними шкідниками полів вважалися
не жуки і навіть не сарана, а ...
гіпопотами.
…гіпопотами, слідом за слонами, найважчі ссавці Землі. Їх вага
може досягати 4 тонн.
…Самка броненосця при стресових ситуаціях може затримувати
пологи на строк до двох років.

…скунс не може кусатися і поширювати запах одночасно.

спирту та кислот. Підходить також
ігристе вино. До маслянистих страв
підійде вино з високим вмістом танінів, які «висушують» ротову порожнину. Солена їжа підсилює притаманний танінам гіркуватий присмак. Солодке вино нівелює солене та кисле
і приховує відчуття гіркоти. Страва з
вираженим смаком потребує вина з
не менш вираженим ароматом.
Загалом прийнято подавати червоне вино до червоного м’яса (дичини, баранини, яловичини), біле вино
– до риби та морепродуктів. З білим
м’ясом справа трошки складніша (телятина, свинина, курятина, індичка).
У залежності від характеру їх приготування та соусу – до такого м’яса
подають або білі вина, або легкі червоні (останнє краще – це телятина,
смажена на реберцях ). Ось тут вам
допоможе ще один принцип: колір
страви повинен відповідати кольору
вина. Якщо у вас на тарілці страва
темного кольору, рекомендують пити
червоне вино, якщо світлого – біле.
Окремі експерти рекомендують, наступне поєднання: курка під білим
соусом – біле вино, курка, смажена
на грилі – не дуже танінне червоне.
Під кролика рекомендують пити не
дуже насичене червоне або біле.
Наступний принцип – «регіо-

нальний». Вважають, що сири і традиційні страви кожного регіону в
більшості випадків особливо добре
поєднуються з місцевими винами.
Якщо страва приготовлена в соусі на основі вина, то подавати до неї
потрібно те вино, на основі якого був
приготовлений соус.
Необхідно відзначити, що серед
експертів є різні думки про поєднання
вин та страв, у залежності від ступеня
їх складності. Але в цьому питанні
межа проходить вже національними
кордонами. У Франції існує думка, що
під прості страви потрібно подавати
легкі вина, під страви з сильним смаком – потужні вина, під складні та де-
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лікатесні страви – складні та вишукані
вина, під екзотичні страви (китайські,
тайські, індійські) – насичені вина з
яскравими та екзотичними ароматами
(наприклад, ельзаський гевюрцтрамінер). Проте, існує інша точка зору (наприклад, в Новому Світі): до простої
страви – складне вино, до вишуканої
– просте вино.
Підсумовуючи написане, хотілося б
сказати: «Поєднання вина та страв –
справа кожного, але, притримуючись
наших порад, кожний для себе обере
те, що підходить саме йому».
З найкращими побажаннями
колектив виномаркету «Wine
Time».

Анектоди

Дружина відправляє чоловіка в аптеку купити презервативи і каже:
– До речі, заодно купи мені дві піпетки.
Чоловік повертається засоромлений і злий:
– Я більше ніколи не піду в ту аптеку!
– Чому? – дивується дружина.
– Я аптекарці кажу: «Дайте 2 презервативи». А вона: «Презервативи скінчилися». « Тоді дайте мені дві піпетки.»
Якби ти тільки чула, як вона реготала!

…від укусів бджіл щороку гине
в 3 рази більше людей, ніж від
укусів гримучих змій.

…швидкість пересування равлика – близько 1,5 мм / сек.
…у равлика близько 25 000
зyбів.
…самець імператорської молі
може відчути і знайти самку свого
виду з відстані в два кілометри.
…на передніх лапах тигра по
п’ять пальців, а на задніх - по чотири. Тигрові кігті досягають довжини 8-10 см.

…самці мавпи лисіють так, як
і чоловіки.
…блоха може стрибнути на 33
см. Якби люди мали таку ж стрибучість, то стрибали б на 213 метрів!
…щури з’явилися на Землі на
48 мільйонів років раніше, ніж
люди.
…дельфіни сплять з одним відкритим оком.
…тварина з найбільшим
мозком по відношенню до тіла –
мypаха.
…близько 70% живих істот на
Землі – бактеpії.

…слон – єдина тварина з 4 колінами.
…незважаючи на гоpб, хребет
y веpблюда пpямий.
…собаки жіночої статі кyсають
частіше, ніж чоловічої.
…в акyл – іммyнітет до pакy.
…на горил діють протизаплідні
таблетки.
…морська зірка може
вивеpнyти свій шлунок навиворіт.
…орангутанги попереджають
про агpесію голосною відрижкою.
…кріт може за однy ніч пpоpити
тyнель довжиною в 76 метpів.
…чорна павyчиха може з’їсти
до 20 павуків на день.
…пpи нестачі їжі стрічковий
черв’як може з’їсти до 95% ваги
свого тіла.
…лінивці проводять 75% життя
уві сні.
…колібpі не можуть ходити.
…у метелика немає шлунка.
…у бджоли два шлунки – один
для меду, інший для їжі.
…дикобрази не тонуть у воді –
через голки.
…в ока верблюда три повіки –
для захисту від піску.
…тарган без голови може прожити ще кілька тижнів. Потім помре
від голоду.

•••
Двоє пенсіонерів сидять на лавочці в парку.
Повз них проходить довгонога дівчина в міні.
– Микольцю, дивися, – які ноги!
А яка талія, а груди…
– Міську, відчепися, я вже три роки як імпотент.
– Микольцю, а я ще, тьху-тьху, – тільки рік!
•••
Прийшов зайчик у кафе і питає, чи є морквяне
морозиво. Йому відповідають – нема. Він без
слів розвертається і йде геть. Так зайчик ходив
цілий тиждень, і кондитерам це набридло, вони
зробили йому багато морквяного морозива.
Приходить зайчик і питає: «Чи є у вас морквяне морозиво?» І тут кондитери з пихатою
посмішкою відповідають: «Так! Є! І багато!» А
зайчик їм у відповідь: «Яка гидота! Правда ж?»
•••
Заслали якось американці свого найшпиглівішого шпигуна до України. Іде він по
українському полю, замаскований у вишиту сорочку та червоні шаровари, аж
бачить –старенький дідусь пшеницю жне.
Шпигун йому витонченою українською:
– Добридень, дідусю!
Дідусь підводить голову і каже у відповідь:
– Здоровенький був, американський шпійоне!
Шпигун аж похолов:
– Дідусю, та який же я американський шпійон, коли я бравий український хлопець?
А дідусь у відповідь:
– Та який же ти бравий український
хлопець, коли ти НЕГР ГУБАТИЙ!
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Маланка-фест 2012

я БЕСА
РАБИ

фото Ігоря

БЕСАРАБИ

«Вашківецька Маланка» стала переможницею Другого міжобласного
фольклорно-етнографічного фестивалю «Маланка-фест», за що отримала
грошову винагороду – 10 тис. грн. Як наголосило журі, буковинську
Маланку знають в Україні та світі завдяки Переберії у Вашківцях.
Друге місце та премію у розмірі 5 тис. грн. отримав Кіцманський
етнофольклорний самодіяльний театр «А калина – не верба». «Бронза»
та 3 тис. грн. дісталася «Маланці села Сербичани» Сокирянського
району.
Серед критеріїв, за якими члени журі оцінювали колективи на
«Маланка-фест-2012», – відтворення особливостей традиційних для
Буковини віншувань, автентичність текстів, а також костюми, мистецька
індивідуальність, музичний супровід, виконавська майстерність.
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Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Серед гостей цьогорічного маланкового фесту були члени
ротарійських клубів зі Львова, Києва, а також Румунії й Туреччини

Буковинки супроводжуватимуть
футболістів на поле під час «ЄВРО-2012»
До числа 20-ти переможців акції «Супроводжуй
футболістів УЄФА ЄВРО 2012» увійшли і дві представниці
Буковини – 8-річна чернівчанка Інна Радевич та 10-річна
сторожинчанка Єлизавета Репало.
Акція відбулася через Мережу Шкіл
Олімпійської освіти. Як повідомив куратор буковинської Мережі Шкіл Олімпійської освіти, Ярослав Галан, механізм
був запущений під час засідання Олімпійської академії в Києві, коли в регіони
передали відповідні анкети.
Юним учасникам, які бажали творчо поборотися за право супроводжувати футболістів під час виходу на поле в
рамках Євро-2012, через вчителів фізкультури запропонували заповнити
анкети для участі в акції та обрати один
з двох варіантів участі: намалювати

Версі ї
передплатний індекс:
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

малюнок та написати коротку розповідь на тему «Мій активний відпочинок
з батьками». Можна було прикріпити
до анкети фотографію своєї Сімейної
команди та написати розповідь на цю
ж тему.
Протягом трьох місяців відбору
було зібрано 5300 анкет з усієї України.
З них журі обрало 20 щасливчиків, які
супроводжуватимуть футболістів на
матчі УЄФА ЄВРО 2012.
Буковинськими лауреатами стали
8-річна чернівчанка Інна Радевич та
10-річна сторожинчанка Єлизавета

Ліза РЕПАЛО з батьками
Репало.
– Я кожного року їжджу на науковий семінар з олімпізму, який про-

водять для представників шкіл, що
входять до Мережі Олімпійської Освіти,
– розповідає Світлана Репало, вчитель

фізкультури школи-інтернату, в якій
навчається донька-переможниця. – У
Києві нам роздали відповідні анкети –
для учнів 1-5 класів. Але дітям не мало
бути більше 10-ти років до червня 2012
року. Через це в нашому інтернаті більшість дітей 5-го класу не змогли взяти
участь в акції. Тож анкети я передала
в наш ліцей (колишня школа №4), яка
теж входить до Мережі Олімпійської
Освіти. Я знаю, що багато діток заповнили анкети. Наша Ліза на цю тему
більше спілкувалася з батьком (Богдан
Репало, працівник райвіськкомату
– авт.). Але, якщо чесно, ми мало сподівалися на перемогу, бо ж розуміли,
що учасників зі всієї України буде дуже
багато, тож імовірність, напевно, така
ж, як виграти в лотерею. Ми дуже раді.
І якщо відверто, трохи шоковані.

Георгій МАЗУРАШУ,
www.sportbuk.com
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