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акценти тижня

події

Суд біля параші

громадянам надію на дієвий захист їхніх прав.
З подібною практикою сучасна Україна має
все менше спільного. З владного Олімпу продовжують лунати балачки про «європейський
вибір України», а на ділі наша країна все менше
відповідає європейським стандартам. Політики
з ЄС вже без зайвої обтічності попереджають
українських можновладців про неприпустимість судової розправи над лідерами опозиції,
натомість офіційний Київ всі ті попередження
демонстративно ігнорує. Помста засліпила очі.
Ігнорується навіть вітчизняне законодавство.
Ще десять років тому були скасовані виїзні сесії
судів, а тут практику сталінських часів раптом
поновлюють.
Чому? А щоби ще раз заарештувати ту,
яка вже отримала сім років ув’язнення і на
волю ще не виходила. Їй демонструють:
доки ми при владі, звідси не вийдеш. Утім,
при владі вони будуть не завжди, то ж варто
поміркувати й над своєю майбутньою долею.
Адже вже засудили Тимошенко по газовій
справі, звинувативши її в ігноруванні на-

Газопровід – для
Фірташа, а земля –
для чернівчан?
Газопровід, що йде від села Топорівці до Чернівців, передали ПАТ «Чернівцігаз», тобто Фірташу.
Рішення про безоплатну передачу газопроводу,
що йде від села Топорівці Новоселицького раойну до
міста Чернівці, на баланс і обслуговування публічному
акціонерному товариству «Чернівцігаз», ухвалили
депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії. Вартість газопроводу — понад 8 мільйонів
гривень.
Секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин пояснив, що територіальна громада міста
передає газопровід на баланс приватної структури
тому, що місто не в змозі обслуговувати даний об`єкт.
За його словами, газопровід будували не за кошти
державногно бюджету, а за спонсорські. Однак,
хто є спонсором будівництва, не знають навіть самі
депутати.
Крім того, депутати розглянули ще й земельні питання, на які наклав вето секретар міськради Віталій
Михайлішин. Він, зокрема, пояснив:
– Коли на черговій сесії постало питання про надання в оренду приватним особам земельних ділянок,
департамент містобудування і головний архітектор
міста просили зняти їх на довивчення. Бо міська рада
планувала розглянути можливість будівництва там
малосімейок. Однак депутати не підтримали цю ідею.
Та, як на мене, їхне рішення є незаконним і тому я не
хочу брати за нього відповідальність на себе.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

1000 доларів – лише
за одну «полуничку»

ціональних інтересів при підписанні газової
угоди з Росією. Доки вона перебуває у СІЗО,
нинішня влада веде з російським «Газпромом» нелегкі газові перемовини. І цими днями газета «Дзеркало тижня» опублікувала
сенсаційне повідомлення про те, що буцімто
київські можновладці вже здали росіянам
контроль над українською газотранспортною системою. На цьому фоні провина Юлії
Володимирівни значно тьмяніє. Якщо труба
й насправді опиниться в чужих руках, то до
параші відправляється не тільки «незалежний» суд, але і вся псевдо-незалежна країна.
А відповідальності за це уникнути нікому не
вдасться.

Ігор БУРКУТ, політолог

Авто – ветеранам
Новенький автомобіль для потреб
хворих має тепер госпіталь для інвалідів
Великої Вітчизняної війни. До 65-річного
ювілею медичного закладу працівники
госпіталю отримали від влади сертифікат
на авто та оргтехніку на потреби лікарні.
– Відтепер хворих, які перебувають
на лікуванні в госпіталі, на власному автомобілі доставлятимуть на обстеження
за його межі, наприклад, у діагностичний
центр. Гроші на подарунок, 99,5 тис.
грн, виділено з позабюджетних коштів,
– каже Михайло ПАПІЄВ, губернатор
Буковини.
На Буковині проживає 41 485
ветеранів війни, з них – 2 446 тис.
інвалідів війни, 3 163 учасників
бойових дій, 29 763 учасників війни та 6 123 особи, прирівняні до
учасників війни за пільгами.
– Госпіталю виповнилося 65 років із
дня його заснування. Попри поважний
вік, він продовжує ефективно функціонувати та оздоровлювати тих, хто цього
потребує. Наш медичний заклад розрахований на 200 ліжок, працює кардіологічне
відділення на 55 ліжок, неврологічне – на
55 ліжок, хірургічне – на 40 ліжок, терапевтичне – на 50. Крім цього функціонує
поліклініка на 40 відвідувань на день,

Чернівецькій сутенерці, яка втягувала дівчат у
заняття проституцією на території кількох областей, загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
Прокуратура Чернівецької області затвердила обвинувальний висновок і скерувала до суду резонансну
кримінальну справу, порушену стосовно 32-річної
чернівчанки Б., яка вчинила злочин, передбачений ч.2
ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи в
заняття проституцією), за який винна особа карається
позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що громадянка в період від 2006-го до 2011-го року
залучала і втягувала в заняття проституцією, а згодом
забезпечувала діяльність щодо надання сексуальних
послуг на території Чернівецької, Івано-Франківської,
Львівської, Київської, Житомирської та інших областей
України осіб жіночої статі. За організацію однієї такої
«зустрічі» вона отримувала грошову винагороду в розмірі до 1 тисячі доларів США. До слова, більшість із цих
дівчат проживають у благополучних сім’ях, матеріально
забезпечені, мають вищу освіту або ж навчаються у вищих навчальних закладах.
Кримінальна справа направлена до Шевченківського районного суду м. Чернівці.

На хабарах «погорів»
завкафедрою одного
з чернівецьких вишів

фізіотерапевтичне відділення, лабораторія тощо. У нас працює 250 людей, з
них 38 – лікарі, – розповідає Манолій
МІГАЙЧУК, начальник обласної комунальної установи Чернівецького
обласного госпіталю для інвалідів
великої вітчизняної війни.
Довідка «Версій»:
У серпні 1941 року у місті
Дніпропетровськ був сформований військовий польовий рухомий
евакогоспіталь. По завершенню війни, у січні 1946 року, його
перетворили на Чернівецький
обласний госпіталь для інвалідів
Великої Вітчизняної війни.

Кримінальну справу стосовно завідувача кафедрою
одного з університетів Буковини порушила обласна прокуратура за матеріалами УСБУ в Чернівецькій області (ч.
3 ст. 368 КК України).
Встановлено, що у червні поточного року викладач
систематично вимагав та одержував від студентів і їхніх
батьків хабарі у вигляді грошових коштів у сумі від 100
грн. до 500 доларів США за сприяння успішній здачі іспитів і захисту курсових робіт.
За підозрою у вчиненні вказаного злочину завкафедрою затримано в порядку ст.115 КПК України.
У справі проводяться першочергові слідчі дії. Про це
повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької
області.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

голос вулиці

Що проситимуть чернівчани у святого Миколая?

Ліля, студентка:
День святого Миколая асоціюється із мандаринами і солодощами. Без цих подарунків і свято
– не свято. А загалjv хочеться змін в особистому
житті, тому було б чудово знайти зранку під подушкою… обручку.

Василь, учитель:
Бажань є дуже багато. Та головне –
благополуччя і успіхи моїх дітей. Хочу,
щоб донька вийшла заміж, а син гарно
вивчився і став справжнім чоловіком. Для
себе попросив би лише успіхів на роботі.
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погляд

Бажання діючої влади якомога дошкульніше помститися Юлії Тимошенко давно вийшло
за межі здорового глузду й все більшої шкоди
наносить міжнародному авторитету нашої
держави та її європейським перспективам.
Своєрідний рекорд ірраціональності було
поставлено минулого тижня, коли в камері
Лук’янівського СІЗО, де утримується леді Ю,
відбулося виїзне засідання Шевченківського
суду. Підсудна хворіє, не встає з ліжка. Тому
прийшли до неї. У камеру набилося чимало
людей. Суддя, як і годиться під час суду, надягнув мантію. Правда, через брак місця у тісному
приміщенні урочисту процедуру довелося проводити біля параші. У цьому є певна символічність: коли суд опиняється біля параші, то про
яку його «незалежність» та «об’єктивність»
можна вести мову?
Лише у справді демократичній державі
суд є однією з гілок влади, який від інших гілок
не залежить. Там існує взаємний контроль
законодавчої, виконавчої та судової влади,
що забезпечує верховенство закону і дає

09584

Роман, спортсмен:
Будь-який подарунок приємний. Головне ж,
як кажуть, увага. Але я б у святого Миколая-чудотворця попросив здоров’я для рідних і близьких
мені людей.

Наташа, школярка:
Чесно кажучи, я про це ще не думала… Але,
якщо Миколай має хороші фінансові можливості,
нехай принесе мені ноутбук. Мені його зараз ой,
як не вистачає!

Опитування провели Анастасія ПОЛІЩУК та Ігор КОНСТАНТИНЮК

Люди в масках захопили «Трансмост»
А обласна прокуратура через 3 дні пояснила чому
За повідомленнями ЗМІ, вранці минулої
п’ятниці до офісу підприємства «Трансмост»,
що на Барбюса, 31, увірвалися люди в масках
і влаштували обшук. Ні зайти, ні вийти з приміщення було неможливо – все охоронялося
беркутівцями. Вони ж складали документацію
до чорних мішків для сміття. Силовики посилалися на постанову про обшук слідчого
обласної прокуратури. Одній працівниці фірми
стало погано – її забрала швидка допомога.
У понеділок прес-служба Чернівецької
обласної прокуратури дала офіційно письмове
роз’яснення того, що сталося:
«10 листопада 2011 року ми інформували громадськість про те, що прокуратура
Чернівецької області порушила кримінальну
справу за фактом зловживання службовим
становищем та службового підроблення по-

садовцями ЗАТ «Трансмост» за ознаками
складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та
ч.2 ст.366 КК України.
Коротко нагадаємо суть справи. Впродовж
вересня 2008 - грудня 2009 рр. службові особи цього ЗАТ, яке виступало підрядником з
будівництва мосту на автомобільній дорозі місцевого значення Маршинці – Герца – Глибока
– Банилів-Підгірний, внесли завідомо неправдиві дані в акти виконаних робіт та в довідки
про вартість робіт щодо обсягів та їх вартості.
Внаслідок вказаних незаконних дій на рахунок
«Трансмосту», згідно з висновками КРУ, були
зайво скеровані бюджетні кошти на суму понад
1,5 млн. грн. Таким чином державні інтереси
зазнали матеріальні збитки на вказану суму.
Щоби виконати вимоги кримінально-процесуального законодавства у рамках розсліду-

вання даної кримінальної справи, слідчий виніс
постанову про проведення у ЗАТ «Трансмост»
виїмки необхідних для слідства документів.
Враховуючи те, що керівництво підприємства
відмовилося добровільно виконати законну
вимогу слідчого і почало чинити перешкоди,
останній змушений був залучити до виконання
вказаних процесуальних дій працівників спецпідрозділу».
Принагідно прокуратура звертає увагу на
те, що згідно зі ст.179 Кримінально-процесуального кодексу України, посадові особи і громадяни не мають права відмовлятися пред’являти
або видавати документи чи їхні копії або інші
предмети, які вимагає слідчий під час обшуку
і виїмки. Невиконання цих вимог розцінюється
як перешкоджання в розслідуванні злочину».

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

«Нові політики» виробили нову виборчу стратегію
Питання розбудови обласного осередку
партії «Нова політика» та підготовки до виборів
до Верховної Ради 2012 року обговорювали
делегати партійної конференції, що відбулася
цього тижня в Чернівцях.
Окрім традиційних в Україні (навіть для політичних партій) матеріальних проблем, делегатів
форуму чи не найбільше турбувало, що власне
пропонуватиме буковинському виборцю поки
що не надто відома в регіоні політична сила.
Не менш жваво учасники конференції обговорювали – з ким об’єднуватися та «проти кого
дружити» під час майбутньої виборчої кампанії.
Цікаво, що більшість відповідей на нагальні
теми порядку денного була озвучена самими
спікерами ще під час дебатів.
В умовах тотальної зневіри та розчарованості електорату вочевидь у суспільстві визріває запит на сучасних молодих політиків із
незаплямованою репутацією,– висловлювали
своє бачення депутати, – на нову політичну
пропозицію, певну третю силу, яка не долучатиметься ані до влади, ані до опозиції й здатна
буде провадити власну лінію.
Чи стане такою силою для українців саме
«Нова політика», покаже час. Та передумови

для цього у партії очевидні. По-перше, очолює її
відомий український науковець, досі не помічений у компрометуючих його зв’язках з олігархатом – Володимир Семиноженко. По-друге, такий
лідер гуртує довкола себе освічену молодь, з
принципово іншим, аніж у наших політичних
«динозаврів», мисленням, яка робить ставку на
науку та вбачає майбутнє України, найперше, у
розвитку інноваційних технологій.
Чи засмакує таке політичне «меню» буковинцям, залежатиме від того, наскільки
активними та близькими до реальних потреб

місцевих громад будуть партійні осередки
– впевнений голова обласної організації
партії «Нова політика» Іван ПРИЙМАК. Що
ж до найближчих завдань, то сьогодні йдеться
про якнайширше представництво на виборчих
дільницях у складі виборчих комісій. Для цього,
за словами голови центрального штабу партії
Дмитра Кукси, який прибув на конференцію з
Києва, є всі можливості. Адже сьогодні партія
активно розбудовується і лише за останній рік
кількість її осередків зросла з 420 до 650.

Вл. інф.

регіональні
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Європа зацікавлена
в якісних кадрах
держслужбовців
Стратегічний курс на інтеграцію до Євросоюзу (ЄС) вимагає подальшого вдосконалення
інституту державної служби України в рамках
адаптації до стандартів ЄС. Кабінет Міністрів
щодо цього затвердив відповідну Програму.
Завершення перемовин між Україною та ЄС щодо
укладення Угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі, зумовлює необхідність
підготовки фахівців, які забезпечать виконання
зобов’язань, узятих на себе Україною відповідно до
зазначеної Угоди. Зокрема, це стосується подальшого
удосконалення відповідно до стандартів ЄС системи
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців,
оновлення механізму вивчення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у
фахівцях з європейської інтеграції; забезпечення секторального підходу до їх навчання та впровадження
системи мотивації до підвищення кваліфікації тощо.
Тим паче, що і Програмою економічних реформ на
2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» поставлено завдання забезпечити проведення секторальних
реформ й адаптації законодавства та регуляторної
практики до норм ЄС у рамках створення зони вільної
торгівлі з ЄС.
Отож 7 грудня 2011 року на засіданні Кабміну
України було схвалено проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
5 листопада 2008 р. № 974 (щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської інтеграції України)».
Ефективне виконання заходів державної цільової
програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає належного фінансування. Згідно проекту прогнозні обсяги фінансування
Програми на 2012-2015 роки складають 26,34 млн.
грн., у тому числі: видатки за рахунок державного
бюджету – 5,2 млн.грн, місцевих бюджетів – 9,22 млн.
грн, інших не заборонених законодавством джерел –
11,92 млн. грн.
Крім того, до реалізації Програми також планується залучити міжнародні організації та проекти
міжнародної технічної допомоги, які працюють у галузі
підвищення кваліфікації фахівців у т.ч. з євроінтеграційних питань.

Управління державної служби Головдержслужби
України у Чернівецькій області

інформує облрада

На урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування
У Чернівецькій обласній філармонії відбулись урочисті збори та
святковий концерт з нагоди Дня місцевого самоврядування. До учасників
урочистостей з вітальним словом
звернувся заступник голови Чернівецької обласної ради Валентин Маніліч. «Це свято давно здобуло статус
загальнонародного, адже стосується
воно не тільки депутатів рад різних
рівнів, посадовців та співробітників
самоврядних органів, але й кожного
громадянина нашої держави, наділеного високим правом та почесним
обов’язком обирати та бути обраним
до органів представницької та законодавчої влади», – наголосив заступник
голови обласної ради.
Валентин Маніліч вручив Почесні грамоти Верховної Ради України
начальнику Головного управління
Державного казначейства України у
Чернівецькій області (1995 – червень
2011 рр.) Олександру Охрімовському
та вчителю німецької мови Чернівецької гімназії № 1 Романі Фисюк, а також
Грамоту Верховної Ради України, на-

чальнику загального відділу апарату Путильської районної державної
адміністрації Марії Кочерган. Цінним
подарунком Голови Верховної Ради
України був нагороджений старший
уповноважений відділу Управління
МВС України в Чернівецькій області
Микола Лазорко.
З привітаннями з нагоди свята
виступив перший заступник голови
Чернівецької обласної державної
адміністрації, уповноважений представник депутатської фракції Партії
регіонів у Чернівецькій обласній раді
Георгій Галиць. Перший заступник голови облдержадміністрації вручив Подяку
Прем’єр-Міністра України сільському голові с. Чагор Глибоцького району Вікторії Ткачук, Почесні грамоти Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України – Новоселицькому міському голові Марії Нікорич та голові Глибоцької
районної ради Валерію Ротарю.
Валентин Маніліч і Георгій Галиць
вручили спільні Почесні грамоти обласної державної адміністрації та об-

ласної ради та цінні подарунки групі
кращих представників депутатського
корпусу рад усіх рівнів та посадових осіб
місцевого самоврядування Буковинського краю. Присутніх привітав також
секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин, якій вручив почесні
відзнаки міської влади та подарунки
кращим представникам самоврядних
органів обласного центру. На завершення урочистостей відбувся святковий
концерт за участю майстрів мистецтв і
творчих колективів Буковини.

В. Маніліч вручає нагороду
О. Охрімовському
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Самотопи – прокляття
російського флоту

А ще про те, що українська морська піхота починалася з гуцулів-плотогонів
Нещодавно світові ЗМІ повідомили: загін кораблів
російського Північного флоту на чолі з авіаносцем
«Адмірал Кузнєцов» через Атлантику відправився до
Середземного моря, щоби «продемонструвати російську
присутність у стратегічно важливому регіоні». Насправді
ж – аби захистити інтереси РФ на сирійському узбережжі,
де існує російська військово-морська база у порту Тартус.
Одне слово, сталася подія, яка може мати неприємне
продовження для світової історії.

кораблів – на зміну їм вже приходили
пароплави. Чорноморці під командуванням Нахімова знищили турецьку
ескадру майже повністю, загинуло
близько 3 тис. турецьких моряків, а
росіяни втратили убитими лише 38
чоловік. Для російської історії випадок
цей унікальний. Тим більш трагічною
виглядає доля кораблів-переможців.
У війну проти Росії вступили найсильніші держави тогочасного світу
– Англія і Франція. Їхні флоти рушили
у Чорне море. Щоби не дозволити

Вчитися варто на
власних помилках
У пізні радянські часи середземноморські хвилі постійно розрізали
форштевні бойових кораблів ВМФ
СРСР: Чорноморський флот там тримав
свою 5-у ескадру – проти американського 6-го флоту. А після розпаду
Радянського Союзу нова Росія вже
не могла дозволити собі таку розкіш.
Її Чорноморський флот іржавіє біля
севастопольських причалів і здатен
вести бойові дії хіба що з грузинськими
катерами та озброєними сейнерами – це він і продемонстрував 2008
року. У черговий раз доля російських
кораблів складається нещасливо.
Історія російського флоту наповнена
не лише блискучими перемогами, про
які згадують часто. Мала вона і багато
трагічних моментів, коли морякам доводилося власними руками топити свої
кораблі. Сухопутні офіцери Російської
імператорської армії навіть називали
флотських колег «самотопами». Варто нагадати про це саме зараз, коли
Кремль знову активізує свою військову
присутність за рубежем.

«Орел», який не літав
і не плавав
Справжня історія російських військово-морських сил розпочалася
1668 року, коли у селі Дединові на
Оці було збудовано трищогловий вітрильник «Орел» – перший військовий
корабель Московської держави. З Оки
його перевели на Каспій, щоб охороняти торговельні судна російських
купців. Проте 1670-го корабель захопили в Астрахані повстанці Степана
Разіна. Жодного разу за призначенням
«Орел» не використовувався. Так і
згорів від рук бунтівників цей корабель-невдаха – первісток російського
флоту. Зник без слави і перемог, заклавши тим самим недобру традицію.
По-справжньому свій військовоморський флот росіяни почали будувати за Петра І завдяки виписаним з
Англії корабельним майстрам. Перший
російський імператор боровся за вихід до морів, щоб мати контроль над
світовою торгівлею. Прорвавшись на
Балтику, щойно народжений флот
Російської імперії отримав важливу
перемогу над шведами під Гангутом.
А після смерті Петра багато його кораблів опинилося без діла й поступово
догнивало біля причалів. Декілька
разів Росія будувала флот, і потім без-

Авіаносець «Адмірал Кузнєцов»
дарно втрачала його. Держава виділяла величезні кошти, що розкрадалися
чиновниками і підприємцями: кораблі
будувалися із сирої деревини, яка
гнила швидко, зате коштувала значно
дешевше від сухої.

Два морських генія
– Щасливцев і
Нещасливцев
І все ж, незважаючи на злодійкуватість підприємців і повну продажність та некомпетентність чиновників,
флот відроджувався і його моряки
вголос заявили про себе. Найбільш
відомим з російських адміралів XVIII
ст. був Ф. Ушаков, який особливо прославився у битвах на Чорному морі із
турками. Менше говорять про його
перемоги над французами у Середземному морі. А під час воєн з Наполеоном адмірал Ушаков командував
об’єднаним російсько-турецьким флотом й зумів захопити фортецю Корфу,
яка вважалася неприступною. Вибив
також французів і з Іонічних островів.
За це отримав найвищу нагороду
Османської імперії – так званий «челенг», що являв собою золоте перо,
прикрашене діамантами – для носіння
на головному уборі. Ушак-паша, як
його називали турки, двічі удостоївся
цього найвищого знаку султанської
милості.
Поруч з іменем цього видатного
флотоводця часто називають ім’я
адмірала П. Нахімова, флотоводця
наступної епохи. Він прославився
перемогою над турками у Сінопській
битві 18 листопада 1853 р. Це була
остання велика битва вітрильних

противнику відразу захопити головну
базу свого флоту, російські моряки затопили біля входу до Севастопольської
бухти п’ять лінійних кораблів і два
фрегати. На дно пішли заслужені ветерани морських битв, гордість і окраса
всього Чорноморського флоту. З того
часу російські моряки й отримали
гірке прізвисько «самотопи». Хоча на
суші вони билися мужньо, стріляючи по
ворогові з корабельних гармат, знятих
із затоплених кораблів, все ж участь у
знищенні власного флоту для багатьох
з них вийшла боком. У тому числі й для
адмірала: через сильний психологічний
надлом Нахімов, який упродовж дев’яти
місяців командував обороною Севастополя, демонстративно з’являвся на
лінії вогню у чорній формі, прикрашеній
золотими еполетами. Ворог здалеку бачив, з ким має справу, і полював за ним.
Врешті досяг свого: 28 червня 1855 р.
куля влучила в адмірала.
На той час ще дотримувалися старовинних рицарських традицій, і противник припинив обстріл Севастополя
в момент похорон Нахімова, продемонструвавши цим повагу до покійного. Та згодом наніс по місту могутній
артилерійський удар і протягом трьох
діб засипав його бомбами та ядрами.
Розпочався штурм і севастопольці
вимушені були відійти. Росія війну
програла, не допомогли і кораблі, потоплені власними екіпажами.

«Врагу не сдается
наш гордый
«Варяг»…
Наступного разу свій флот росіянам довелося масово топити під час

війни з Японією 1904-1905 рр. А війна
розпочалася з того, що вся японська
ескадра адмірала Уріу атакувала на
виході з нейтрального корейського
порту Чемульпо два російські бойові
кораблі – крейсер «Варяг» та канонерський човен «Кореєць». Прорватися
через ураганний вогонь противника
росіянам не вдалося. Моряки прийняли рішення: самим знищити ушкоджені
ворожими снарядами «Варяг» і «Кореєць», щоби ті не потрапили у руки
японцям. Крейсер вони затопили, а
канонерку підірвали.
Їхню долю під час програної росіянами війни повторили ще декілька
броненосців, крейсерів і міноносців.
Більшість з них була уражена у Цусимській битві, де росіяни зазнали нищівної й ганебної поразки. Тож моряки–
«самотопи» відправили на морське
дно цілу ескадру. Як за півстоліття до
них у Севастополі через технічну відсталість Росії її моряки вимушені були
жертвувати своїми кораблями, так і
на Далекому Сході росіяни програли
японцям і в технічному відношенні, і
у підготовці екіпажів, і у кваліфікації
вищого командування. Хвалькуватість
та самовпевненість адміралів не могли
компенсувати найважливішого – сучасного озброєння флоту та зразкової
навченості моряків. На початку війни
російські шовіністи обіцяли «закидать
япошек шапками». Замість цього
вимушені були піти на територіальні
поступки Японії й вивести з Далекого
Сходу чимало своїх військ. Щоправда,
їх використали всередині країни для
придушення Першої російської революції. А імперські амбіції не вдалося
задовольнити і цього разу. Втім, правителям імперії кортіло захоплювати
нові землі й надалі.

піхоти, яка билася на суші до самого
кінця визвольних змагань.
Далеко не всі наші сучасники
знають, що 1-й полк морської піхоти було сформовано у Коломиї з
гуцулів – сплавників лісу. А 2-й та
3-й полки формувалися у Кам’янціПодільському. У морських десантах
їх не використовували, бо узбережжя
Чорного моря вже окупувала Антанта.

Плотогони з Коломиї
– перші морські
піхотинці

Спадкоємиця Золотої
Орди –держава
сухопутня

1914 року Росія ув’язалася в
Першу світову війну, за великим рахунком, їй зовсім непотрібну. Якщо
з Австро-Угорщиною і Туреччиною її
армія ще могла боротися більш-менш
успішно, то німецькі збройні сили виявилися значно сильнішими. Війна
різко послабила Російську імперію, у
ній спалахнула революція, що скинула царя. А восени 1917 р. до влади у
Петрограді прийшли більшовики, які
уклали з Німеччиною та її союзниками ганебний Брестський мир. Німецькі війська рушили вперед, майже не
зустрічаючи опору. Вони підійшли
до Севастополя, звідки відходили
кораблі Чорноморського флоту, аби
не дістатися у руки противника. Флот
тримав курс на Новоросійськ. Проте невдовзі частина ескадри на чолі
з лінкором «Воля» повернулася на
головну базу, ще й під українськими
прапорами. Так було покладено початки Українському Державному Флоту,
який проіснував недовго – більшість
його кораблів згодом дісталася білогвардійцям. У складі українського
флоту було створено і дивізію морської

Росіянам варто сконцентрувати
свою увагу на суші – їхня країна є за
площею найбільшою у світі. А претендувати на титул володарки морів
після покійної Британської імперії
спішити не слід, тим більше – Росії.
Попри всі спроби російських істориків заперечити очевидний факт,
Російська держава є фактичною
спадкоємицею Золотої Орди – величезної сухопутної держави, створеної
у ХІІІ ст. монголо-татарами на землях
від Обі до Дунаю. Монголи тоді були
найкращою сухопутною армією світу,
але моряками виявилися кепськими.
Нащадок Чінгісхана хан Хубілай, в
руках якого опинився весь трофейний китайський флот, двічі намагався
захопити Японію. І двічі зазнавав
нищівної поразки, втративши практично всі кораблі. Не слід спокушати
долю задля зайвих імперських амбіцій.
Інакше можна втратити навіть більше,
ніж хотілося придбати. Росіяни у цьому
переконувалися неодноразово. Особливо – моряки-«самотопи».

Імперські амбіції –
хвороба хронічна
Але повернімося до Новоросійська. Кораблі Чорноморського флоту
під червоними прапорами опинилися
там у пастці. Німецькі війська наближалися й до цього порту, тому моряки
прийняли рішення – затопити свої
кораблі. 18 червня 1918 р. один за
одним під воду пішли міноносці, есмінці та лінкор «Свободная Россия».
Їх торпедував есмінець «Керч», або
екіпажі відкривали кінгстони. Знову
російські моряки вимушені були стати
«самотопами».
Що за прокляття тяжіє над російським флотом, раз по раз примушуючи його моряків власними руками
топити свої бойові кораблі? А першопричина – у непомірних імперських
амбіціях правителів Росії. Замість
всебічного розвитку своєї країни та
постійного покращення життя її громадян, російська правляча верхівка
здавна прагнула розширювати межі
імперії, встановлювати своє панування на морях і океанах. Проте життя
неодноразово карало її за надмірні
апетити і демонструвало, що технічно
і соціально відстала держава не може
на рівних конкурувати з більш розвиненими націями.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Місія неможлива: Протокол Фантом»: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00;
«Ронал-варвар» (3D): 19.00;
«Переростки»: 17.00, 20.40.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал.
«Ялинки-2»: 11.20, 13.20, 15.20, 19.20, 21.20;
«Веселі ніжки -2» (3D): 17.20.
Малий зал.
«Дорослі іграшки»: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Ялинки-2»: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
17 грудня, 18.30: «Ілюзії вальсу».
18 грудня, 18.30: «Шалене суботнє надвечір’я».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
18 грудня, 12.00 «Фет-Фрумос та Сонце».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
15 грудня, 18.30: Концерт фортепіанної музики (соліст – Г. Дем’янчук).
16 грудня, 18.30: Концерт симфонічного академічного симфонічного оркестру
Чернівецької обласної філармонії з участю виконавців з Румунії.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
17 грудня, 18.30: Концерт скрипкової музики.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Живопис (з колекції ЧХМ). До 90-річчя від дня народження В. Симоненка (відкриття 21 грудня).
Виставка «Імперія бісеру» (відкриття 22 грудня).
Виставка ікон – «Образ Святого Миколая в творах з колекції ЧХМ».
«Територія душі». Виставка живопису Анатолія Житарюка.
Виставка живопису Андрія Житару.
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена
140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації нерухомого майна: ЛОТ № 1 – 14 (одна
четверта) трьохкімнатної квартири, на 1-му поверсі 9-ти поверхового цегляного житлового
будинку, загальною площею 67,70 кв.м., розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Ентузіастів, буд. 5, кв. 76, що належить Білоус Ігорю Васильовичу (м. Чернівці, вул. Ентузіастів,
5/76, інд. 3142810110). Житлова площа квартири 38,30 кв.м. (1-а кімната - 11,90 кв.м., 2-а
кімната - 10,40 кв.м., 3-я кімната - 16,00 кв.м.), кухня – 8,20 кв.м., ванна кімната – 2,70 кв.м.,
туалет – 1,30 кв.м., коридор – 13,00 кв.м., лоджія – 4,80/2,40 кв.м., висота – 2,50 м. Матеріал
зовнішніх стін - цегла, перекриття - залізобетон; підлоги – керамічна плитка, лінолеум; вікна,
двері – дерев’яні; внутрішнє оздоблення – шпалери, керамічна плитка. Комунікації - від міських
мереж. Технічний стан квартири добрий. Квартира належить боржнику на підставі свідоцтва
про право власності зареєстрованого за № 130671 від 27.07.2004р. Стартова (початкова)
ціна – 72 658, 80 грн. (без ПДВ) (Договір № 1-25054 від 01.09.2011 року). Гарантійний внесок
у розмірі – 8719,05 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: державою (держ. бюджет). По лоту обмеження на використання загальні для
житлових будинків. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 33829204, одержувач - ТОВ “Торговий дім
Укрспецреалізація”.Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на «04» січня 2012 р. об 10 год. 00 хв. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.Остаточний термін подачі заяв «01» січня 2011 р. до 10 год.00 хв.Остаточна оплата
здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів на поточний рахунок № 37313002002208 в УДКУ у Чернівецькій області,
МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач - Шевченківський ВДВС ЧМУЮ.Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних
торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах, потрібно звернутися до організатора за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, Чернівецька філія ТОВ
«ТД Укрспецреалізація». Довідки за телефоном: 098 383 33 39.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська,
2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна
предмету іпотеки: ЛОТ № 1 - земельна ділянка площею 0,1281 га кадастровий номер
7321080900:02:003:0188, призначення якої – для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд, належить боржнику Остафійчук
Оксані Іванівні (зареєстрованій вул. Українська,6, в м. Чернівці, інд. код 291820321)
на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД 080696 від
22 червня 2018 року. за № 010881200109 Майно знаходяться за адресою: с.Грушівка,
Глибоцького р-ну, Чернівецької області. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 73555,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25082 від
25.11.11). Гарантійний внесок у розмірі – 3677,75 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Універсалбанк»,
м. Чернівці, вул. Стасюка, 11 По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.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
04 січня 2012р. об 15:00 год. за адресою: Волоківська сільська рада Глибоцького
району. Остаточний термін подачі заяв 04 січня 2012р. до 14:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ 37314000700040 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166,
одержувач - ВДВС Глибоцького РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до
18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ» ТОВ «КЕЙ СТОУН» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна, а саме: Лот №1: Земельна ділянка площею 0,25
га, із цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №7320781300:01:004:0130, що знаходиться
за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово. Стартова (початкова)
ціна – 65702,70 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок (5% від стартової ціни) - 3285 грн. без
ПДВ. Лот №2: Земельна ділянка площею 0,2997 га, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, кадастровий №7320781300:01:004:0131,
що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово.
Стартова (початкова) ціна – 61427 грн. 70 коп. без ПДВ. Гарантійний внесок (5% від
стартової ціни) - 3071 грн. без ПДВ. Лоти належать Постевка Руслану Костянтиновичу
(Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово, ПІН 3029416857) та реалізуються
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «АК ПІБ», філія «Відділення
ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці», м. Чернівці, вул. Головна,205. Ознайомитися з майном
можна кожен робочий день з 09:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м.
Чернівці, вул. Хотинська, 4М, філія «КЕЙ СТОУН ЧЕРНІВЦІ» ТОВ «КЕЙ СТОУН». Гарантійні
внески вносяться на р/р 26000056201083 ЗАТ “ПриватБанк” Столична філія в м. Києві,
МФО 380269, код ЄДРПОУ 35310568, одержувач-ТОВ «КЕЙ СТОУН». Прилюдні торги відбудуться „30” грудня 2011 року о 10:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Герци,
вул. М. Шикули,4А у приміщенні ВДВС Герцаївського РУЮ. Реєстрація припиняється за
годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється
протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі
банківський рахунок № 37312001002835 в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135,
код ЄДРПОУ 35261338, одержувач- ВДВС Герцаївського РУЮ.Довідки за телефонами:
тел. (0372)-54-38-81.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а,
ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – Квартира №2 розташована на 1-му поверсі одноповерхового
житлового будинку № 10 по вул. Наливайка у м. Чернівці, що належить Дідорчук Олені Василівні (вул. Святопокровська, 38Б/19, м. Хотин, Чернівецької області, інд. код 2784719627).
Квартира складається з 3-х кімнат, кухні, коридору, ванної кімнати та вбиральні. Загальна
площа квартири – 82,90 кв. м., житлова площа 54,70 кв.м. Висота приміщень – 2,50 м.; 2,80
м. Висота будівлі – 3,10 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла. Матеріал перекриття – дерево.
Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано системами енергопостачання, водопостачання та каналізації від центральної мережі, опалення – автоматичне (газовий котел),
радіо, телебачення. Квартира е власністю боржника на підставі договору дарування від 06
вересня 2002 р.Стартова (початкова) ціна – 521118,70 грн. (без ПДВ) (Договір № 1-25069
від 30.09.2011року). Гарантійний внесок у розмірі – 26055,90 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний
банк україни» Хотинське відділення №6713 (м. Хотин, вул. І.Франка, 7, ід.н. 02768107)
По лоту обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711,
Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 04 січня
2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін
подачі заяв 04 січня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата здійснюється протягом десяти
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів - на
поточний рахунок № 37311002002200, в УДКУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код
ЄДРПОУ 35029463, одержувач – Першотравневий ВДВС ЧМУЮ.Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з
9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,
2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Д/ф «Микола Суворий».
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Точка зору.
09.50 Театральнi сезони.
10.30 Контрольна робота.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.30 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.20,12.55,15.35 Погода.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
13.05 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Ближче до народу.
16.20 Д/ф «Микола Суворий».
17.00 Запалення новорiчних
вогнiв на головнiй ялинцi України.
19.05,21.35 Телемарафон.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.30 Х/ф «Це вiльний свiт». (2).
04.10 Точка зору.
04.50 Книга.ua.
05.10 Д/ф «Назарiй Яремчук.
Мiсiя, позначена небом».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.25 «Смакуємо».
09.55 «Краса по-українськи».
11.15 Мелодрама «Iнтердiвчинка».
13.50 Комедiя «П`ять наречених».
15.45 «Пекельна кухня».

17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
18.20,04.45 «Холостячки. Нове
кохання».
20.15,20.50,02.25 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 Комедiя «Наших б`ють».
23.00 «Tkachenko.ua».
23.55 Комедiя «Крокодил розбушувався». (2).
01.30 «Мама в законi».
03.15 Комедiя «Прогулянка». (2).
05.45 «Чесно».
Iнтер
05.00 Т/с «Горобини китицi
червонi».
Профiлактика.
14.00 «Незвичайний концерт з М.
Аверiним».
15.50 Детективи.
16.15 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
21.35 Т/с «Свати 5».
22.55 «Свати 5. Життя без гриму.
Фiльм про фiльм».
23.55 «Позаочi».
01.00 Х/ф «Знайомство з Факерами».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Мазун долi Юрiй
Яковлєв».
04.35 Д/ф «Любов крiзь роки».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.20,01.50,03.05 Погода.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.15,13.05,19.20,00.50
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.20,13.10 Т/с «Помста».
12.45 Факти. День.
12.55 На рiвних.
14.00 Х/ф «Без права на помилку».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,00.55 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с «Морськi дияволи».
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.35,03.10 Свобода слова.
01.55 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
02.40 Факти.
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».
06.20,18.55,23.30,00.15,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
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09.10,19.30,23.35,03.15 «Бiзнесчас».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.
50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.20 «Погода у свiтi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Енергонагляд».
18.45 «Київський час».
19.36,02.10,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
2 2 . 0 0 , 0 1 . 0 0 « Ук р а ї н с ь к i
пристрастi».
23.40 «Автопiлот-тест».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
00.35 «Огляд преси».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 21.55, 23.55, 3.55 Я маю
право
6.45, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.55, 7.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.20, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.10, 23.25, 00.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.05, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20,09.50,15.25,17.50,19.50,01.
20 «Парад планет»
07.50,09.00,13.10,16.00,19.40,21.
50,00.25 «Погода»
08.00«Служба порятунку»
08.30«Західний експрес»
09.05«Біоритм»
09.5518.45 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15«Золота колекція кінематографа»
15.35 «Хендмейд»
16.05«Музична програма» (рум.
мов.)

18.10«Феєрія мандрів»
19.00,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
19.45,21.55«Афіша»
22.10Х/ф «Кохання в повітрі» (2)
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.50 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2», 5 с.
10.00 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
11.00 Х/ф «Сибiряк».
13.00 «Хай говорять. Одна сiм`я».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
21.15 Т/с «Гонитва за тiнню».
22.15 Х/ф «Час вiдьом». (2).
00.15 Х/ф «Колонiя». (2).
02.00 Х/ф «Тихий Дон».
04.25 «Хай говорять».
05.15 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Луганська
ОДТРК «Ковчег завіту»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
12.00, 01.30 Т фільм «Біографії»
13.15 «Телемеридіани» Луганська
ОДТРК «Льодове шоу – чемпіонат
Європи з фігурного катання»
13.55 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.25, 05.40 «А музика
звучить…»
16.15 М фільм
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Спорт - драйв»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Будьте здорові»
03.00 «Світ книги»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.

понеділок
понеділок
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Лялечка.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15,16.55, 19.50 Т/с «Унiвер».
(2).
12.40 Маша та моделi.
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Дом 2.
16.30, 22.30 Т/с «Сплiт».
19.20 Одна за всiх.
21.40 Т/с «Закрита школа» (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.05 Дурнєв+1.
00.35 Жiноча лiга.
01.00 До свiтанку.
НТН
06.15 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Х/ф «Людина в прохiдному
дворi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40 «Правда життя». Фетиш та
фетишисти.
09.10,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Д/с «Православнi святi».
13.25 Т/с «Штрафбат».
16.25 Х/ф «Друге життя Федора
Строгова».
18.20,03.30 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.00,02.10,05.05
«Свiдок».
19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
20.20 Т/с «CSI: Маямi».
22.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю».
00.20 Х/ф «Механiк». (2).
02.35 «Речовий доказ».
04.35 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.30,06.20,02.30 Т/с «Адвокат».
06.15,02.25 «Бiзнес +».
07.05,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
08.05,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 Х/ф «Час щастя».
11.35 Х/ф «Час щастя 2».
13.35 «Ек страсенси ведуть
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.50 «Зоряне життя. Життя з
чужим обличчям».
20.55 «Куб».

22.25 Х/ф «Ас».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Т/м «Адвокат».
02.15 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Непрямi докази». (2).
04.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.55 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад в майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40 М/с «Барбоскiни».
06.50,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15,04.50 Зона ночi.
03.20 Українцi Вiра.
04.10 Зона ночi. Культура.
04.15 Невгамовний Пантелеймон.
04.45 Суперники.
К1
06.10 «Ранок на К1».
09.00 «Галiлео».
10.00,21.50 «Солдати й офiцери».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
12.55,22.50,01.15 «Великий
Брат».
13.25 Х/ф «Закохатись у братову
наречену».
15.15 Х/ф «Любовнi рани».
17.10 Х/ф «Бетмен: Початок».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.45 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Святковий концерт до Дня
Святого Миколая.
10.05 Здоров`я.
11 . 0 0 Роз ш и р е н е з а с i д а н н я
Кабiнету Мiнiстрiв України.
13.05 Хай щастить.
13.25 Темний силует.
13.40 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.00,18.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Погода.
15.40 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх».
17.10 Т/с «Епоха честi 2».
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Сокiл» (Київ) - «Донбас 2» (Донецьк).
19.05 В перервi - Дiловий свiт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.45 Дiловий свiт.
21.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Дефiцит». (2).
04.10 Так просто.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,02.
35 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».

09.50,17.20 «Шiсть кадрiв».
10.30,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.20,18.35 «Не бреши менi 2».
12.15 Комедiя «Наших б`ють».
13.50,05.05 Концерт «Легенди
Ретро-FM».
15.45 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
20.15,20.50,02.10 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 «Мiняю жiнку 4».
22.25 «Грошi».
23.45 Трилер «Паразити». (3).
01.15 «Мама в законi».
02.50 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
03.35 Комедiя «Крокодил розбушувався». (2).
Iнтер
05.25 Т/с «Танго з янголом».
06.15,12.40 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Канєвським».
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.
09.10,21.35 Т/с «Свати 5».
10.20 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. Фiльм про фiльм».
11.20 «Зрозумiти. Пробачити».
12.15,05.00 «Знак якостi».
13.35 «Детективи».
14.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
22.55 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. М. Добринiн».
23.55 «Моя країна. Вiдкрийте,
мiлiцiя!»
00.15 Д/ф «Ю. Нiкулiн».
01.15 Т/с «Гидке каченя».
04.15 Подробицi.
04.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
05.10,06.25,02.00,03.20 Погода.
05.15,02.50 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.20,07.40 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.35,22.25 Т/с «Таксi».
07.50 Ти не повiриш!
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.45 Пiд прицiлом.
14.45,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с «Зграя».
02.05 Т/с «Термiнатор: хронiки

Сари Коннор 2».
03.25 Т/с «Офiс».
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.5
0 «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».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.5
5,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.15,17.15 «Українськi
пристрастi».
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».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 21.55, 23.55, 3.55Я маю право
6.30, 9.55 17.25 22.00 00.00 4.00
Погода
6.45, 7.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.20, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.15, 23.25, 00.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10,09.40,14.50,16.55,19.30,01.2
0 «Парад планет»
07.30,19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50,13.10,15.55,19.20,21.5
0,00.25 «Погода»
08.00,16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00«Веселі уроки»

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.55,15.35 Погода.
09.35 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.00,19.00 Пiдсумкова пресконференцiя президента України
В. Януковича.
14.00 Фестиваль дитячої творчостi
«Змiнимо свiт на краще».
14.20 Караоке для дорослих.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Призначення».
17.15 Т/с «Епоха честi 2».
18.45,21.35 Дiловий свiт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.40 221. Екстрений виклик.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
03.00 Х/ф «Все йде за планом».
04.35 Хто в домi хазяїн?
04.55 Фольк-music.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.55
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.50,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
10.45,18.30 «Не бреши менi 2».
11.45 «Чесно».
12.35 «Iлюзiя безпеки. Штучнi
дiти».
13.25,05.15 Концерт «Легенди
Ретро-FM».

15.50 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,21.20,02.40 Т/с
«Iнтерни». (2)
21.45 «Краса по-українськи».
00.10 Х/ф «Шепiт». (3).
01.45 «Мама в законi».
03.05 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
03.50 Трилер «Паразити». (3).

Iнтер

05.25 Т/с «Танго з янголом».
06.20,12.40 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Канєвським».
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.
09.10,21.35 Т/с «Свати 5».
10.20 Т/с «Свати 5. Життя без
гриму. М. Добринiн».
11.20 «Зрозумiти. Пробачити».
12.15,03.10 «Знак якостi».
13.35 «Детективи».
14.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
22.55 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. Дитячi iсторiї».
23.55 Д/ф «Секретнi територiї.
Люди майбутнього».
01.00 Х/ф «Сафо». (2).
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/ф «Король червоних
валетiв».
04.35 Д/ф «Роман Карцев. Я знаю,
де зимують раки».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,02.00,03.15 Погода.
05.15,02.50 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.20,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.35,22.25 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.40 Пiд прицiлом.
14.40,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Т/с «Зграя».
02.05 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
03.20 Х/ф «Доля Салема» (2).

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»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55«Афіша»
22.10Х/ф «Перемотування» (2)
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.10,22.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Дикий 2», 6 с.
10.10, 21.15 Т/с «Гонитва за
тiнню».
11.10 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
12.10 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.10 «Хай говорять. Дiєта,
кефiру».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.10 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог»
(2).
00.45 Х/ф «Час вiдьом». (2).
02.20 Х/ф «Тихий Дон».
04.50 «Хай говорять».
05.30 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.35, 17.00, 20.15,
03.25 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани». Тернопільська ОДТРК «Літературна
вітальня»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «Світ слова» (рум. мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.40 Т/фільм «Біографії»
13.15 «На музичній хвилі»
13.45, 16.15 М/фільм
14.15 «Телемеридіани». Миколаївська ОДТРК. «Живі казки Миколаївського зоопарку»
14.50, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»

21 грудня
5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
0 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Вiльна гавань».
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».
05.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 3.55 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20 9.50 12.00 14.0015.55 17.15
19.30 22.15 23.25 00.10 1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20 14.10 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55 20.00 00.05Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10,09.40,14.50,16.55,19.30,01.2
0 «Парад планет»
07.30,19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50,13.10,15.55,19.20,21.5
0,00.20 «Погода»
08.00,16.00Д/с «Квиток у подорож»

86
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20 грудня

21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Експромт»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Лялечка.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15,16.55 Т/с «Унiвер».
12.40 Маша та моделi.
13.20,19.20 Одна за всiх.
13.45,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Дом 2.
16.30, 22.30 Т/с «Сплiт».
19.50 Т/с «Унiвер». (2).
21.40 Т/с «Закрита школа» (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
00.40 Жiноча лiга.
01.05 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Х/ф «Людина в прохiдному
дворi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.10,05.
10 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького».
15.30 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
18.30 «Речовий доказ». Кривавий
фанатський фронт.
00.20 Х/ф «Пiтон». (2).
02.35 «Речовий доказ».
03.35 «Правда життя».
04.40 «Агенти впливу».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10,02.25 «Бiзнес +».
06.15,00.20 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Ас».
13.45 «Зоряне життя. Життя з
чужим обличчям».
15.50 «Битва екстрасенсiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. Зорянi холостяки».
20.10 «Весiльнi битви».
22.25 «Люба, ми вбиваємо дiтей».
23.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Непрямi докази». (2).
04.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.55 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад в майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40 М/с «Барбоскiни».
06.50,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.15 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.35 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.30 Спортрепортер.
20.10 Топ-100.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.40 Т/с «Грань». (2).
01.45 Т/с «Шина».
03.10,04.35 Зона ночi.
03.15 Українцi Надiя.
04.10 Зона ночi. Культура.
04.15 Легендарне парi.
04.30 Двi Долi.
К1
05.50 «Ранок на К1».
09.00 «Галiлео».
10.00,21.50 «Солдати й офiцери».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
12.55,22.50,01.15 «Великий Брат».
13.25 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
19.00 «У пошуках пригод».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.45 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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08.55Д/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»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05Т/с «NEXT» (1)
19.2521.55«Афіша»
22.10Х/ф «Передчуття» (2)

ТРК «Україна»

06.10,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.15,22.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Дикий 2», 7 с.
10.10, 21.15 Т/с «Гонитва за
тiнню».
11.10 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
12.10 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
1 3 . 1 0 « Х а й го во ря т ь . Н а д i ї
росiйської естради».
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог»
(2).
00.45 Х/ф «Щасливий випадок».
02.20 Х/ф «Тихий Дон».
04.20 «Хай говорять».
05.10 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.20, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани». Львівська
ОДТРК. «Євро - 2012»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Моє сонечко»
11.00 «Пам’ять»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.40 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Невигадані історії»
13.45, 16.15 Мфільм
14.00 «Телемеридіани». Закарпатська ОДТРК. «Життя художника»
14.55, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Буковинчики - веселинчики»
17.55 «Експромт»
18.30, 02.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»

20.05 «Буковинська родина»
20.30 «Час країни
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Хфільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Лялечка.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15,16.55, 19.50 Т/с «Унiвер». (2).
12.40 Маша та моделi.
13.20,19.20 Одна за всiх.
13.45,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Дом 2.
16.30, 22.30 Т/с «Сплiт».
21.40 Т/с «Закрита школа» (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв»(2).
00.00 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
00.40 Жiноча лiга.
01.05 До свiтанку.

НТН

06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Х/ф «Людина в прохiдному
дворi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.10,05.
20 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького».
15.25 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
18.30 «Правда життя». Шукачi
скарбiв.
00.30 «Покер Дуель».
01.25 «Полiттерор».
02.30,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.45 «Правда життя».
04.50 «Агенти впливу».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

06.10,02.20 «Бiзнес +».
06.15,01.25,02.25 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».

10.50 «Куб».
11.55 «Весiльнi битви».
13.45 «Зоряне життя. Зорянi холостяки».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 «Зоряне життя. З чудовиська
в красуню».
20.10 «МастерШеф. Фiнал».
22.40 «МастерШеф. Оголошення
переможця».
00.35 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.10 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Непрямi докази». (2).
04.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

04.55 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад в майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40 М/с «Барбоскiни».
06.50,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Ревiзор.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15,04.50 Зона ночi.
03.20 Пiд знаком бiди.
04.05 Чорний колiр порятунку.
04.30 Зона ночi. Культура.
04.35 Тася.
04.45 Дуель.

К1

05.50 «Ранок на К1».
09.00 «Галiлео».
10.00,21.50 «Солдати й офiцери».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
12.55,22.50,01.15 «Великий Брат».
13.25 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
19.00 «У пошуках пригод».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.45 «Нiчне життя».
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Версі ї

Свято Введення у Храм
Пресвятої Богородиці
Ми вже перебули свято Введення в Храм Пресвятої Богородиці, яке
тривало тиждень. Але розповідь буде про нього. Зрештою, завжди
перебуваємо в полі якоїсь події (свята). Їх у році 12, бо таким є річний цикл
основних церковних свят. І кожне має свій смисловий, енергетичний,
інформаційний зміст. Про них читачам «Версій» розповість 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 однаково захоплюють як росіян з Москви,
українців з Києва, так і мешканці з Чікаго й Торонто…
Існує чотири джерела Богопізнання:
вроджене моральне почуття, споглядання
природи, Святе писання та логічні висновки (умовиводи).
Коли мене запитують, чи можна робити те і
те напередодні чи після свята, а не в саме свято,
я раджу запам’ятати принцип: свято – це лише
засіб для переведення наших почуттів і думок від
земного до небесного, від тимчасового до вічного.
Бо ми перебуваємо в часі, а Христос, Богородиця,
святі – у Вічності.
Свято, як і будь-яка інша дія, повинне бути
підготовлене. Тому церковне свято складається
з передсвята, самого свята і віддання свята. Чому
ми говоримо про Єдиний Принцип? Тому, що Закон
універсальний. В інструментальній музиці є прийоми підготовки кисті, корпусу, інструменту. Інакше
потрібного звуку не буде. Є підготовча «атака»
звуку в методиці звуковидобування голосу. І щоби
«увійти в Храм», потрібна була підготовка. Коли
Євангеліє коротко описує нам подію, як Діва Марія
народила Ісуса Христа, передбачається, що цьому
передувала підготовка. І ця підготовка звершувалася в тайні, вона була сокровенною.
Існує три джерела Богопізнання: вроджене
моральне почуття, споглядання природи і Святе
писання. Але є ще одне – це умовивід або логічний
висновок . Як він виглядає? Якщо канонічне Євангеліє пише, що Діва Марія народила Ісуса Христа, то
логічно припустити, що вона колись померла, і тоді
логічним буде Успіння Божої Матері, хоча про нього
ні слова не написано в Євангелії. Тому обгрунтовані, логічні висновки входять до віровчення, а
нелогічні, необгрунтовані підлягають обережному
відхиленню і перевірці.
Ап. Іван наголошував у Євангеліє, щоби читати
його, достатньо увірувати, що Ісус із Назарету був
Христос, Спаситель. Але коли виникає інша мета,
тоді перед віруючими постає запитання про додаткові джерела пізнання. Саме тому, крім канонічного
тексту Євангеліє, існують ще неканонічні, апокрифічні збірники. «Апокрифічний» у перекладі буквальному означає «відречений», «заборонений»,
а друге значення – «скритий», «таємний». Ці тексти
мають у собі певні заборонені (до якогось часу)
знання, як висловлюються сьогодні, езотеричні
знання. Було те, що передавалося через Писання,
а було те, що, за словами Кирила Єрусалимського
та Івана Золотоустого, не довірялося паперу, а
передавалося із уст в уста, від досвіду до досвіду.
І це називалося Святим переданням, лише інколи
частину його записували і друкували. І сьогодні
ця духовно-містична традиція існує всередині
християнства.
Подія Введення Богородиці у Храм описана
тільки в апокрифічному Євангелії від Якова, «Першоєвангелії». Це означає, що Православна Церква
не відкидає апокрифічних текстів.
Апостол Яків, як ми пам’ятаємо, брат Ісуса
Христа за плоттю, згідно логіки, найбільше знав
про сімейство. Тільки ап. Яків пише про родичів
Діви Марії, Якима й Анну, і про те, що вони були
безплідними. Через що вони дуже страждали. Ми

бачимо, який щирий психологічний біль звучить у
молитвах Анни: «Горе мені, хто породив мене? Яке
лоно привело мене на світ? Адже я стала прокляттям у синів Ізраїлю, і з насмішками мене відкинули
від храму…».
У ті часи безпліддя вважалося прокляттям, яке
Бог накладав на людину чи подружжя. Бувало, що
в такого подружжя у храмі не приймали жертву.
Яким і Анна були щирими у своєму стражданні і
молитві до Бога. А коли людина щиро молиться,

вона має гарантію почути Божественну відповідь.
З’явився Анні «Ангел Господній і сказав: «Анно,
Анно, Господь вислухав твою молитву, ти зачнеш
і народиш, і про потомство твоє будуть говорити
в усьому світі». І Анна сказала: «Живий Господь
Бог мій! Якщо я народжу дитя…, віддам його у дар
Господу моєму, і воно буде служити Йому все своє
життя». І Господь посилає їм дитятко, і вони народжують дочку Марію.
Ми забуваємо, що є Промисел Божий у
кожній окремій людині, сім’ї, суспільстві.
І якби ми брали на себе відповідальність
брати участь у Божественних задумах, ми
тоді, можливо, більше би і благословень
отримували.
Я думаю, що одна з причин того, чому в нашому
житті є хвороби, втрати, горе, безпліддя – це те, що
ми з вами забуваємо і не відчуваємо, що весь світ
стоїть на жертві. Ми не вміємо жертвувати собою.
Ми не вміємо приносити Богові обітниці про те,
що беремо на себе зобов’язання брати участь у
Божественному процесі. Ми самовідхиляємося від
тих цілей, яких Бог досягає в історії і в житті, в тому
числі і через людей, через державний, суспільний,
сімейний устрій. Ми забуваємо, що є Промисел
Божий у кожній окремій людині, сім’ї, суспільстві.
І якби ми брали на себе відповідальність брати
участь у Божественних задумах, ми тоді, можливо,

більше би і благословень отримували. Через це нам
дається перевірка нашої мотивації.
Святе письмо стверджує, що народження дітей є заміщенням ангельських душ, що відпали від
Бога. Третя частина ангелів пішла за Денницею.
Небеса спустіли на третину. І Бог так влаштував, що
люди, які народжуються на землі, при правильному
проходженні небесного покликання, ідуть на місце
Ангелів, що стали демонами.
Ми дуже рідко згадуємо про те, що наш тілесний організм, його органи і функції – це святиня,
доручена нам Богом на тимчасове користування
з відповідною метою. Ще у Старому Завіті древні
пророки і мудреці стверджували, що людина, котра
не залишила після себе потомства, ні фізичного, ні
духовного, не буде мати місця в Небесному Царстві.
І це було однією з причин, чому безплідні сім’ї вважалися відкинутими Богом.
У три роки (вдумайтеся тільки!) маленьку
Марію приводять до храму і віддають на служіння.
Важко припустити, що в цьому віці дитина здійснює
свідомий вибір. Це була батьківська жертва.
Роль батьків важлива! У Івана Золотоустого
є страшні слова: «Батьки, котрі нехтують вихованням і навчанням своїх дітей, і, саме виховання

християнським, беззаконніші від дітовбивць. Бо дітовбивці тіло з душею розлучають, а ці батьки і тіло,
і душу вкидають у геєну вогняну. Вони позбавляють
людину знання про вічне спасіння». Тому батьки,
котрі не піклуються, чи мало піклуються прохристиянське виховання своїх дітей, прирівнюються
до вбивць вічної душі! І ми повинні подумати, який
великий приклад залишили нам родичі Діви Марії. І
яка у нас із вами велика роль і обов’язок у вихованні
своїх дітей, щоби вони були не тільки фізично народжені, але й духовно. Навчання і виховання дітей у
святині християнських знань – це обов’язок батьків,
котрі називають себе християнами. І якщо ми цей
обов’язок не виконуємо, то з нас запитають. З духовних батьків Бог запитає ще суворіше. Написано:
«Він загине, а кров його Я візьму з твоїх рук». Це не
треба розуміти буквально.
Але це будуть пекельні муки, коли, наприклад,
батько опиниться у вищих сферах буття, заслуживши вічне спасіння, а йому буде показано, що діти
його у нижчих сферах, у стражданнях. Це і буде
пекельна мука – вічний біль співчуття. Тому треба
сьогодні думати, чи потрапимо ми в одну сферу буття і чи трудимося ми сьогодні в одному напрямку?
Маленька Марія повела себе у храмі так, як у
рідному домі, нічого не злякалася, як буває з дітьми
в незнайомій обстановці. І, що цікаво, пішла високими, як для неї, сходинками попереду батьків,
попереду людей до священика, туди, де він стоїть,
загороджуючи шлях у Святая Святих, у вівтар, у

найсокровенніше. Сам первосвященик тільки раз
у рік заходив у Святая Святих і промовляв молитви,
і споглядав, як у Ковчезі Завіту зберігається Закон
Божий і Херувими крилами накривають і охороняють цю святиню.
Віра, якщо вона справжня, – це здатність зробити крок далі від установлених
норм.
Це важливо відзначити, що в зовнішній історичний храм батьки проводять трирічну дитину, яка в майбутньому стане Живим Храмом, у
якому народиться Спаситель. Це дуже важливий
момент всієї священної історії людства, тому що
до цього моменту було розділення зовнішнього і
внутрішнього. Зовнішні храми, зовнішні ритуальні
дії, зовнішня релігійність, масова, історична, національна, народна – візьміть навіть радянську
«Історію релігій» і ви прочитаєте, що ранні форми
релігії так і називаються «племінні культи». На особистість ніхто уваги не звертав. Але тоді, більше,
ніж дві тисячі років тому, почав визрівати зовсім
інший підхід до цінності особистості.
Ви знаєте, що подвижники, які в лоні Старозавітної релігії працювали над собою, були, в
основному, чоловіки. До сьогоднішнього дня ортодоксальний юдей починає день з молитви: «Дякую
Тобі, Господи, що Ти не створив мене жінкою». Але
Бог уже тоді почав ламати стереотипи, що склалися, і готувати зовсім інший підхід. Новий Завіт,
фактично, почався з цієї події – введення у храм хоч
і маленької, але істоти жіночого роду – другої половини людини. А ми знаємо, що без половини немає
цілого, а істина – це цілісність. Служіння чоловіків
є половинчастим, не дає цілісності. Це надзвичайно
важлива ідея! Але тоді людство не було ще готове
до її сприйняття й осмислення.
Досі жінок не пускають у вівтар. І в Уставі
церковному ви можете прочитати, що коли жінка
чи собака (в одному ряду!) зайде у вівтар, то він
вважається оскверненим і потребує освячення.
Виявляється, ми досі не подолали те, що Бог почав
долати і чого почав навчати на прикладі Якима
і Анни, первосвященика і Самої Діви Марії. Але
треба сказати, що введення Марії у Святая Святих – це винятковий випадок, особливо для того
часу. Віра не потребує повного пізнання. Віра,
якщо вона справжня, – це здатність зробити крок
далі від установлених норм. Я так думаю, що саме
віра допомогла цьому первосвященику сприйняти
Божественне одкровення. Йому, очевидно, було
відкрито зсередини, що треба допустити юну Діву
Марію у вівтар.

Переклад українською Людмили Зюзяк
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.
(Закінчення в наступному числі)
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Версі ї

Цього року доречними будуть
сувеніри із зображенням Дракона,
символу наступаючого 2012 року.
У Китаї вважається, коли
на Новий рік 2012 подарувати
картину із зображенням Чорного Дракона, то вона буде
весь рік оберігати квартиру від
неприємностей і принесе у дім
щастя і успіх.

Дівчатам можна подарувати браслет або кулон у вигляді Дракона або
підвіску на мобільний телефон. При
цьому важливо пам’ятати, що Дракон
– любитель коштовностей, тому від
дешевої біжутерії краще відмовитися.
Звертайте вашу увагу на сюрпризи у
вигляді дорогоцінних прикрас із камінням. Мало того, такі подарунки здатні
притягувати гроші.
Вибираючи подарунки для дітей,
пам’ятайте, що вони повинні відрізня-

Не забувайте, що Дракон
любить блиск і шоу, тому непоганим подарунком буде феєрверк або салют, який ви, батьки, реалізуєте самі.
Колегам по роботі треба презентувати календар, чашку або канцелярію
з зображенням символу 2012 року
– Дракона.
Батькам можна подарувати будьякий предмет інтер’єру – кухонні предмети, побутову техніку, головне, щоби
подарунок був практичним і функціональним. Дракон не терпить непрактичних речей.

На Новий рік 2012 бажано не
дарувати подарунки, які символізують руйнування – не поповнюйте колекцію кращого друга новим мисливським ножем
або кинджалом, дітям не варто
купувати іграшкові автомати
чи пістолети. А чоловікам слід
відмовитися від подарунків
коханим, зроблених зі шкіри
або хутра.
Відмінним подарунком для всіх
стане те, що ви зробите своїми руками.
Від звичайної листівки – до плетених
светрів, шкарпеток, шарфів і шапочок,
які зігріють ваших рідних у зимові
вечори. Такі речі неодмінно будуть
особливими і, що важливо, у них буде
вкладено частинку вашої душі.
І пам’ятайте, що би ви не дарували

близьким людям, головне, аби подарунок був куплений чи зроблений від
щирого серця і з добрими намірами.
Прикмети…
• Спиртні напої даруються тільки
тоді, коли ви цього дня маєте намір
їх розпити. В іншому разі уникайте
такого подарунка, бо таким чином ви
відберете здоров’я у цієї людини.
• Не рекомендується дарувати рукавички. Цим можна ініціювати розрив
стосунків з цією людиною.
• Якщо ви подаруєте приятелю ручку або олівець, значить, вам
вдасться керувати ним.
• Якщо даруєте гаманець,
обов’язково покладіть в нього купюру,
щоб володар жив у достатку.
• Якщо хочете стати найбажанішим гостем у будинку – подаруйте
скатертину.

У чому зустрічати 2012
рік?

Це – питання номер один для всіх жінок.
Радимо Новий 2012 рік зустрічати у водних
кольорах: блакитному, синьому та
чорному. Оскільки рік Дракона, то
дозволяються і його улюблені
кольори – червоний та зелений. Яскраве і відверте
вбрання припаде до смаку творчому Дракону.
Вдалими будуть блискучі, мерехтливі сукні, в яких ви не залишитеся поза увагою
протилежної статі.
Якщо від 2012
року ви чекаєте впливу і влади, то ідеальним
стане зелене вбрання з
помаранчевими аксесуарами. Тим, хто мріє знайти
внутрішню гармонію в новому
році, найкраще зупинити свій вибір на блакитному, синьому, зеленому кольорах. Мрієте про гроші – вибирайте
чорне із золотим. Якщо Ваша робота пов’язана з
творчістю, то успіх в новому році принесуть жовті, чорні, помаранчеві кольори в одязі. Червоне,
зелене чи фіолетове новорічне вбрання повинні
вибрати ті, хто мріє наступного року знайти свою

ігристі
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Чернівецьке обласне регіональне відділення Української спілки промисловців і підприємниців щиро вітає

Тетяну Микитівну КОЗЛОВУ,
голову правління ВАТ Трикотажна фірма
«Арніка» і члена УСПП Грамотою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Бажаємо Вам, Тетяно Микитівно, творчої
наснаги, професійних злетів! А ще – міцного
здоров’я, родинного затишку, стабільного
добробуту, завжди чудового настрою!

Аби не читати під музику поезію,
Бойченко… читав есеїстику
Літературний критик Олександр
Бойченко презентував свою нову
«Аби книжку». Аби презентація була
цікавою та оригінальною, прозові
уривки зі своєї книжки Олександр
читав під музичний супровід вінницького гурту «Очеретяний кіт»,
багато жартував та охоче роздавав
автографи. Презентація книжки
тривала дві години, проте була настільки цікавою, що на вимогу публіки автору довелося під музику
зачитувати уривки з книжки на біс.

фото з сайту bukovynaonline.com

В ТРЦ «Панорама» триває художня
виставка «Столиця Буковини»

Як зустріти Новий рік, щоб
не розлютити Дракона
2012 рік – рік Чорного (синього) Водяного
Дракона. До того ж, це ще й високосний рік.
За порадами астрологів, його слід зустріти в
родинному колі, активно і позитивно. Для цього
потрібні ігри, азарт і постійний рух. Тому організація Нового року зажадає від Вас великої
творчої віддачі. Старі розіграші, пісні та жарти
неприпустимі. Задобрити Дракона можна буде
лише свіженькими ідеями. Гучна музика, яскраві
костюми, феєрверки повинні бути обов’язковими
атрибутами свята.

Версі ї

Пропонуємо Вашій увазі роботи учасників!
До участі запрошуються як професійні фотографи, так і аматори. Приймаються кольорові фотографії (номінація «Посмішка») та чорно-білі («Урбаністика») у форматі JPEG,
максимальна кількість від одного учасника — дві роботи у кожній номінації.
Участь у конкурсі –безкоштовна.

або Про те, що дарувати у Новорічну ніч
Перед Новим роком в усіх виникає радісне почуття
наближення чогось казкового, незвичайного та
особливого. Кожен із нас чекає у новорічну ніч на
дивовижні подарунки. Та не менш приємним є й сам
процес пошуків і дарування новорічних презентів. І щоби
ваша голова не боліла від питань, що подарувати друзям
і близьким на Новий рік, не відкладайте все на останній
момент, а потурбуйтеся про це заздалегідь.
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Фотоконкурс «Версій»

Ножі, пістолети, автомати –
це те, що Дракон не любить…
тися від тих, які ви дарували на день
народження. Крім солодощів, це може
бути довгоочікувана іграшка або щось
з новорічною символікою. Скористайтеся давньою традицією і попросіть малюків написати листа Діду Морозу. Так
ви не помилитеся у виборі подарунка.

Передплатний індекс 09584

Надін Медведчук (Емоції)
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Юна художниця
Альбіна Амінова нещодавно переїхала
до Чернівців, проте
наше місто їй дуже
швидко полюбилось
та стало рідним.
Отож, усе своє захоплення та бачення
Чернівців вона передала у творчості.

Спонсор фотоконкурсу

другу половинку.
Сяючі коштовності, незвичайний манікюр і
макіяж – відмінний вибір. Зачіска на Новий рік
має бути прикрашена яскравими пасмами. Підійде лак для волосся з сріблястими, золотистими
чи бронзовими блискітками. Відкриті плечі та
глибоке декольте у вбранні вимагають спрей або
крем для тіла з блискітками.

Пр. Незалежності, 52А

т. 52-13-23

Що готувати на новорічний
стіл?

Справжнє шампанське – з регіону Шампань

Стіл може бути багатим настільки, наскільки
дозволяє ваш гаманець. Невибагливий в їжі, Дракон буде задоволений стравами
як східної
кухні,

так і
нашої національної. Не
забудьте включити
в меню фруктові салати. Новорічний стіл точно
прийдеться Дракону до смаку, якщо на ньому
буде «палаюча» страва. Щоправда, для її приготування вам доведеться трохи потренуватися

перед новорічною ніччю.
Єдине, чого не варто ставити на
новорічний стіл, – це напівфабрикати, не з’їдені раніше, заздалегідь
приготовані або неодноразово
заморожені продукти.
За традицією ми зустрічаємо Новий рік у ніч з 31
грудня на 1 січня. Астрологічний новий рік Дракона
настане в ніч на 23 січня
2012. Тому не забудьте організувати добре сімейне
свято, нехай і невеличке, ще
й цієї ночі. Тоді 2012 неодмінно
принесе Вам бажану удачу і
всеосяжне щастя!
2012-ий не просто високосний
рік. Астрологи вважають його особливим. Не забудьте за кілька хвилин до
півночі подумки подякувати року Кролика
за всі здійснені мрії, реалізовані плани... А з
початком бою курантів подумайте про світле
й щасливе майбутнє для вас та ваших близьких. Налаштуйтеся на те, щоб дарувати свою

Для того, щоби вино називалося шампанським, недостатньо
однієї тільки ігристості. Вино повинне народитися в регіоні Шампань
(Champagne) у північно-східній Франції. Вказувати назву регіону
або ж писати «шампанське» на будь-якому іншому вині заборонено
законодавством Європи.

любов оточуючим в 2012 році. Вона неодмінно
повернеться.

Сторінку підготувала Анастасія ПОЛІЩУК

Головна особливість Шампані полягає в географії. Середземноморський клімат дозволяє
винограду добре визрівати навіть так далеко
від екватора. Сорти винограду, що використовуються для виробництва шампанського: Піно
нуар, Піно Меньє, Шардоне – визрівають доволі
рано, результатом чого є якісні, насичені вина.
Крейдові ґрунти надають винам значної мінеральності та сили. Неповторні природні умови,
незмінні традиції поряд із запровадженням
новітніх технологій – ось у чому полягає секрет
найякісніших та відомих ігристих вин у світі.
Традиційно бродіння проходить при відкритих дверях, після чого вино «відпочиває»
зиму й набирає сил для другої ферментації, яка
проходить у пляшці зазвичай роками. Дорогий
і надзвичайно відповідальний та складний
метод виробництва шампанського робить вина

Шампані помітними і за ціною – вони не кожному
доступні.
Варто відмітити, що дешеві ігристі вина
з написом «шампанське» зазвичай являють
собою штучно загазоване неякісне вино, виробник якого навіть гадки не має про те, що
таке взагалі Шампань, і що є його продуктом.
Невідповідального і неграмотного виробника
ігристих вин можна іноді впізнати по напису
«склад: виноматеріал шампанський». Працівники виномаркету «Wine Time» радять, де
б ви не купували вино, завжди користуватися
порадами спеціаліста. Проте, звісно, не у кожному магазині є кваліфіковані знавці спиртних
напоїв.
Скористуватися слушною порадою як щодо
Шампані й інших ігристих вин, так і щодо інших
напоїв завжди можете у виномаркеті «Wine Time»

за адресою: проспект Незалежності, 52а.
Також 22 грудня 2011 року власники квитків на
дегустацію матимуть змогу познайомитися з продукцією провідних виробників регіону Шампань.

У четвер о 19.30 в дегустаційній залі виномаркету «Wine Time» відбудеться лекція-презентація справжнього шампанського до новорічних свят. Квитки у кассах виномаркету.
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Передплатний індекс

№51 (415) 15.12.2011– 21.12.2011

09584

особистості

УТ-1

Що би я зробив,
перетворившись на святого Миколая
Рубрика «Журналіст змінює професію» ще зовсім недавно була досить
популярною на сторінках багатьох газет. А що, коли запропонувати
змінити професію відомим людям нашого краю, – подумали журналісти
«Версій». Нехай у руках буковинських Миколаїв на мить опиниться
чарівна паличка.
Отож, які дива чекати нам від них?

Головне – реалізація Божих
заповідей

аби всі люди були одне одному тільки братами
і друзями.
…Наразі подумалося, що все це, зрештою,
здійсниться, коли на Землі запанують Божі заповіді. Тож нехай буде так!

позиція»:
– Я дав би майбутнє українським дітям. І не
тільки тому, що сам батько. Просто для того,
щоби Україна існувала і надалі як держава,
її діти вже зараз мусять отримувати все, що
зробить їх у майбутньому справжніми громадянами – здоровими, розумними, освіченими,
патріотично налаштованими. Одне слово, хотілося, щоби наші діти отримували все згідно
Конституції. Іншими словами, я би скористався
даром робити дива так: змусив би запрацювати
Основний Закон держави.

Злодій має сидіти! Я сказав

Майбутнє – дітям, згідно
Конституції

Микола БІЛОКОНЬ, заступник начальника державного управління охорони
навколишнього природного середовища
в Чернівецькій області:
– Зробив би усіх дітей і всіх батьків щасливими. Обов’язково очистив би довкілля, щоби
люди дихали свіжим повітрям, пили чисту воду,
їли екологічну продукцію. Стер би з людської
пам’яті таке поняття, як війна і зробив би так,

Микола МАЛЯРЧУК, голова обласної
організації політичної партії «Громадянська

Микола ХАРАБАРА, начальник управління міністерства внутрішніх справ у
Чернівецькій області:
На превеликий жаль, під час редакційного

опитування головний міліціонер області
перебував за кордоном. Але без нього наш
експеримент якось би потьмянішав. Отож,
редакція на свій страх і ризик вирішила відповісти замість головного правоохоронця
краю. Оскільки для будь-якого міліціянта
образ Глєба Жиглова є класикою, ми вирішили, що Микола Дмитрович Харабара не
образиться, якщо ми вставимо йому в уста
вислів героя Володимира Висоцького. Тим
паче, що більшість краян хотіла б того ж.

«Буковина» проти
«Барселони» і «Мілану»
Микола
КЛИМ, депутат
Чернівецької
міської ради,
генеральний
директор ФСК
«Буковина»:
– Я запросив би якусь
європейську
команду, наприклад, «Барселону» чи «Мілан» зіграти матч з футбольною
командою «Буковина». На мою думку, це принесло б велике задоволення і футболістам обох
команд, і вболівальникам Буковини. Водночас
ми показали б європейцям, що Буковина – край,
в якому варто жити.

Віра КИТАЙГОРОДСЬКА: «З людьми треба бути відвертими»
Та й робота у мене цікава, хоча й
відповідальна та нервова. Бо у нашій
справі так: або ти журналіст, або ти
на службі. Я обрала перше.
– Запорука Вашого успіху?
– Думаю, це моя працьовитість і
любов до порядку. Останнє – від моєї
бабусі. У неї панував абсолютний
порядок і в родині, і в хаті. Намагаюся її наслідувати і будувати свої
стосунки із сім’єю та суспільством,
як належить, без обману, нікого не

чином не можна поету перейматися
комерцією, бо слава й гроші знищують митця.
– Пані Віро, Ви отримали неймовірний подарунок до свого
ювілею: Вам читали Ваші поезії
відомі актори під супровід симфонічної музики зі сцени театру.
Сюрприз вдався? Коли Вам повідомили про нього?
– Ідея такого відзначення ювілею належить моїй Лесі. Я дізналася

фото взяте з сайту bukinfo.com.ua

Поетеса, мати двох талановитих доньок, авторка
шести поетичних збірок, редакторка газети. Вона живе
у місті, але чує своє сільське коріння. Творчість для неї –
це стан душі, а громадська діяльність – радше реалізація
задуманого, ніж вимога часу.
«Мені – 50! І я цього не приховую!», – сказала вона
зі сцени театру під час відзначення ювілею. Так могла
зробити тільки сильна самодостатня Жінка.
– Віро Микитівно, з якими словами ваші батьки випускали Вас
у доросле життя?
– Мої батьки – прекрасні люди.
І нині пам’ятаю батькові слова: «Дитино, будеш мати тільки те, що віддаси». Мати ж і досі повторюють: «Якщо
ти щось робиш, чи щось плануєш,
думай спершу, що про тебе скажуть
люди». І так дотримуючись цих двох
настанов, які нашу родину ведуть із
покоління до покоління, я й намагаюся жити й творити.
– Пані Віро, Ви вважаєте себе
успішною людиною?
– Так, бо у мене дуже багато
друзів, гарна й творча сім’я, маю
теплі стосунки з родиною. Дуже
гарні діти. Старша – Леся Воронюк
має вже три книжки, вона лауреат
двох міжнародних премій – ім. Гончара та Гранослов. Щойно закінчила
курси сценаристів. Працює на СТБ.
Береться за великі проекти, скажімо, «День вишитої сорочки», який
здобув Гінессівське визнання. Проект «Кіноетніка» також успішний. А
Ксеня, моя меншенька, навчається
на третьому курсі БДМУ, редагує

теле Версі ї
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Зліва направо: зять Андрій, старша і молодша доньки Леся і Ксеня,
сама героїня, Євген Нищук, Лідія Жук і чоловік Олександр
студентську газету «Гіпократик», а
також долучається до моєї творчості
– допомагає набирати тексти книжок.
З нею ми обговорюємо чимало важливих деталей.

підводячи. А у творчості – абсолютна
відвертість. На жаль, поети не можуть
прожити з мистецтва, тому працюють на інших роботах, а поезія для
них – своєрідне хоббі. Але жодним

про нього десь за три тижні. Була
страшенно втішена і, чесно кажучи, не вірила, що таке можливе. Бо
такі проекти вимагають великих
грошей. А це свято мені, практично,

подарували. Сценарій вистави написала донька. Вона зустрічалася з
акторами та організаторами. Я безмежно вдячна народній артистці Лідії
Жук-Вовкун, заслуженому артисту
Євгену Нищуку. Це дуже славні люди
і з їхніх уст моя поезія прозвучала поновому. А поєднання їхнього читання
з симфонічним оркестром на чолі з
диригентом Йосипом Созанським
і колядкою, яку подарував Андрій
Плішка зі своїм хором «Резонанс»,
було просто неперевершеним.
– Коли Ви відчули потяг до
поезії?
– Як зараз пам’ятаю – навесні
1969-го, я саме закінчувала перший клас. Районна газета «Наддністрянська правда» стала для мене
стартовим майданчиком. Я щосуботи
чекала свіжої газети, з нетерпінням
виглядала поштарку. Потім друкувалася в юнацькій періодиці, журналах,
а 1984-го побачила світ моя перша
збірка у видавництві «Карпати», під
назвою «Виноградна колиска». Це
був рік, коли я закінчувала університет. За цю збірочку мене прийняли
до спілки письменників.
…Звісно, по одній збірці на десятиріччя – це дуже мало. Та, з іншого боку, я не видаю все. Маю дуже
багато рукописів. Але я їх уважно
пересіваю – по кільканадцять разів,
бо, вважаю, дещо може полежати, а
дещо треба переглянути, дописати,
доопрацювати. Збірка – це щось на
кшталт збору меду і, зрештою, вона
має бути викінченою, досконалою, як
діамант і вистояною, як добре вино.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.20,13.20,15.35,22.50 Погода.
09.35 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «Викликаємо вогонь на
себе».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Обережно, модерн!
16.10 Х/ф «Тегеран-43».
17.35 Т/с «Поворот ключа».
19.00 Про головне.
19.25 Глибинне бурiння.
19.55 Концерт до 10-рiччя ТРК
«Ера».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Ларрi Кiнг представляє.
Iнтерв`ю прем`єр-мiнiстра України
М. Азарова.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.55 Богатирськi iгри.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Х/ф «Магiчний Париж». (2).
04.20 Чоловiчий клуб.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,02.0
5 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.50,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
10.45,18.30 «Не бреши менi 2».
11.45 «Чесно».

12.40 «Iлюзiя безпеки. Ревнива
зараза».
13.30,04.35 Концерт «Старi пiснi про
головне».
15.45 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Чотири весiлля».
22.25 «Iлюзiя безпеки. Що у
пляшцi?»
23.45 Трилер «Скабка». (3).
01.10 «Мама в законi».
02.25 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
03.10 Х/ф «Шепiт». (3).

Iнтер

05.30 Т/с «Танго з янголом».
06.20,12.40 Д/с «Слiдство вели...» з
Л. Канєвським».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,21.35 Т/с «Свати 5».
10.20 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. Дитячi iсторiї».
11.20 «Зрозумiти. Пробачити».
12.15,03.30 «Знак якостi».
13.35 «Детективи».
14.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
20.35 Т/с «Дiвоче полювання».
22.55 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. Фiльм про фiльм 2».
23.55 Д/ф «Жадiбнiсть». «Рiдкi
грошi».
00.55 Х/ф «Тренувальний день». (2).
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».
03.55 Д/ф «Таємницi Ватикану».

ICTV

05.10,06.25,02.05,03.20 Погода.
05.15,02.55 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.10 Спорт.
06.35,22.25 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.20 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.40 Пiд прицiлом.
14.40,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Т/с «Зграя».
02.10 Т/с «Термiнатор: хронiки Сари
Коннор 2».
03.25 Х/ф «Доля Салема»(2).

22 грудня
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».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50
«Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25,18.15,03.30 «Акцент».
18.00,00.00 «Час новин» (рос. мовою).
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, 7.35, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.00, 21.55, 23.55, 4.05Я маю
право
6.30, 8.05, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.10 Погода
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.10, 9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15,
19.30, 22.05, 00.10. 1.00 Познайомимось?
8.20, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
06.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
22.15 Політична кухня

«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 подорож»
08.55Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00«Веселі уроки»
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Феєрiя життя.
09.35,12.20 Погода.
09.45 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25 Аудiєнцiя.
13.50 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе».
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с «Поворот ключа».
16.15 Х/ф «Тегеран-43».
17.35 Наша пiсня.
18.40 Магiстраль.
19.00 М. Поплавський «Шоу продовжується».
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20,04.30 Чоловiчий клуб.
03.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.45 «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 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.50,17.40 «Сiмейнi мелодрами».
10.45,18.30 «Не бреши менi 2».
11.45 «Чесно».
12.40 «Iлюзiя безпеки. Що у
пляшцi?»
13.35,03.35 Концерт «Старi пiснi
про головне».

15.45 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «Я, робот». (2).
23.10 Х/ф «Роботрополiс». (3).
00.40 «Мама в законi».
01.35 Трилер «Скабка». (3).
02.50 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).

Iнтер
05.25 Т/с «Танго з янголом».
06.15,12.15 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Канєвським».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30,20.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Свати 5».
10.20 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму. Фiльм про фiльм 2».
11.20 «Зрозумiти. Пробачити».
14.10 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.35 «Вечiрнiй квартал. Новий
рiк».
23.40 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.10 Х/ф «Таксист». (2).
04.00 «Подробицi» - «Час».
04.45 Д/ф «Ольга з каменя».

ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,01.35,02.55 Погода.
05.15,02.25 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.10,01.30
Спорт.
06.35 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.35 Пiд прицiлом.
14.35 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
22.05 Х/ф «Посилка». (2).
00.35 Голi i смiшнi.
01.40 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
03.00 Х/ф «Мiстер Сент Нiк».

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».

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»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10«Пряма відповідь»

ТРК «Україна»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.15,22.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Дикий 2».
10.10, 21.15 Т/с «Гонитва за тiнню».
11.10 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
12.10 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.10 «Хай говорять. Ксенiя Собчак:
30 рокiв в шоколадi».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог» (2).
00.45 Х/ф «Протистояння». (2).
02.10 Х/ф «Вiн, вона i я».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани». Волинська ОДТРК «Світ знає, що він
українець»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Між минулим та майбутнім»
(рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Зав’язь»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Країна талантів»
13.45, 16.15 М фільм
14.15 «Телемеридіани». Криворізька ОДТРК. «Дитячий калейдоскоп»
14.50, 00.25, 05.30 «А музика звучить…»
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.00 «Лідери якості»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 – «Подіум її життя»

23 грудня

06.15,10.15,13.10,18.40,23.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Вiкно у Європу».
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, 4.00 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 4.25 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.30 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 13.50, 17.15,
19.30, 22.10, 23.25, 00. 10, 1.00
Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.05, 22.30 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.40 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
22.25 Погода на курортах

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10,09.40,14.50,16.55,19.30,01.2
0 «Парад планет»
07.30,19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50,13.10,15.55,19.20,21.5

0,00.20 «Погода»
08.00,16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 9.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15«Пряма відповідь»
16.30«Світ тварин»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10«Біоритм»
22.35«Шлях до щастя»

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 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2».
10.00 Т/с «Гонитва за тiнню».
11.00 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
12.00 «Хай говорять. У лiжку з
Примадонною».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
21.15 «Хвилина на перемогу».
22.15 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
02.00 Ласкаво просимо.
02.45 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.25, 17.00, 21.15,
03.25 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани». Черкаська
ОДТРК. «Любов Сонцепоклонника»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Моє сонечко»
12.00, 01.30 Т/фільм «Біографії»
13.15 «Експромт»
13.50 «Роздуми про сокровенне»
15.10, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.15 М фільм
16.2 «Країна талантів»
17.30 «Світ книги»
17.55 «Святині Буковини»
18.15 «Ради і громада»
19.30 «Моє рідне село»

понеділок
четвер
ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Лялечка.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15,16.55 19.50 Т/с «Унiвер». (2).
12.40 Маша та моделi.
13.20,19.20 Одна за всiх.
13.45,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Дом 2.
16.30, 22.30 Т/с «Сплiт».
21.40 Т/с «Закрита школа» (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Т/с «Щоденники Темного». (2).
00.40 Жiноча лiга.
01.05 До свiтанку.

НТН

06.10 «Легенди бандитського Києва».
07.15 Х/ф «Людина в прохiдному
дворi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.25,04.3
0 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького».
15.25 Х/ф «Русь споконвiчна».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Правда про визволення Києва.
00.30 «Покер Дуель».
01.30 «Полiттерор».
02.50 «Речовий доказ».
03.20 «Правда життя».
03.25 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

06.10,02.45 «Бiзнес +».
06.15,01.00 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.50 Х/ф «Їсти подано, або Обережно, кохання!»
13.50 «Зоряне життя. З чудовиська
в красуню».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. Зорянi схуднення».

20.10,22.40 «Зваженi i щасливi».
00.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.35 «Вiкна-спорт».
02.50 Х/ф «Непрямi докази». (2).
04.25 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.00 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад в майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40 М/с «Барбоскiни».
06.50,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Кухня на двох.
23.15 Т/с «Щоденники вампiра». (2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15,04.45 Зона ночi.
03.20 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
03.40 Зоряна година козацтва.
03.55 Козацтво: руїна.
04.10 Там на горi Сiч iде.
04.20 Зона ночi. Культура.
04.25 Хто вони - дiти iндиго?

К1
05.50 «Ранок на К1».
09.00 «Галiлео».
10.00 «Солдати й офiцери».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
12.55,22.50,01.15 «Великий Брат».
13.25 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
19.00 «У пошуках пригод».
21.50 Т/с «Солдати й офiцери».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.45 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
20.00 «Милосердя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Невигадані історії»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Лялечка.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15 Секс-битва.
12.40 Маша та моделi.
13.20,19.20 Одна за всiх.
13.45,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Дом 2.
16.30 19.50 Т/с «Унiвер». (2).
21.40 Теорiя зради.
22.20,00.50 Т/с «Щоденники Темного». (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв»(2).
00.00 Конвеєр кохання.
01.25 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.55 Х/ф «Загадка Ендхауза».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.00,05.
20 «Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю».
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».
15.30 Х/ф «Без права на помилку».
17.15 Х/ф «Перехоплення».
19.20 Х/ф «Батькiвщина або
смерть».
22.00 Х/ф «Бiле золото».
00.20 Х/ф «Фландрiя». (3).
02.25 «Правда життя».
03.25 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
06.20,01.45 «Бiзнес +».
06.25 Х/ф «Вона вас кохає».
08.00 Х/ф «Їсти подано, або Обережно, кохання!»
10.00 Х/ф «Я все вирiшу сама».

16.40,18.10 Х/ф «Москва сльозам
не вiрить».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Танцюють всi! 4. Галаконцерт».
22.45 «Танцюють всi! 4. Оголошення переможця».
00.45 «ВусоЛапоХвiст».
01.35 «Вiкна-спорт».
01.50 Х/ф «За два кiлометри до
Нового року».
03.25 Х/ф «Непрямi докази». (2).
04.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.50 Т/с «Курсанти».
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.30 Kids` Time.
05.50 М/с «Назад в майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40 М/с «Барбоскiни».
06.45,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,01.25 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.45 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55 Т/с «Третя планета вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.50 Т/с «Кадети».
17.50 Т/с «Воронiни».
19.15,01.40 Спортрепортер.
20.10 Iнтуїцiя.
21.10 Х/ф «Дюплекс».
23.00 Х/ф «Iнтерв`ю з вампiром».
(3).
01.50 Т/с «Шина».
03.15 Т/с «Плiткарка».

К1
05.50 «Ранок на К1».
09.00 «Галiлео».
10.00,21.50 «Солдати й офiцери».
11.00,20.00 Т/с «Солдати».
12.55,22.50,01.15 «Великий Брат».
13.25 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
19.00 «У пошуках пригод».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.45 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00 Погода.
06.10 М/ф.
06.40 Свiт православ`я.
06.50,07.40 Нашi - найкращi!
07.05 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00,19.00 Погода.
13.10 Х/ф «Батальйони просять
вогню».
17.50 В гостях у Д. Гордона.
18.45 Зелений коридор.
19.05 Свiт атома.
19.25 Золотий гусак.
19.55 М. Поплавський «Шоу
продовжується», ч. 1.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Зворотний зв`язок.
21.30 М. Поплавський «Шоу
продовжується», ч. 2.
22.30 Мегалот.
22.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.45 Новини.
22.55 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Бенедикта ХVI в Базилiцi Святого Петра.
ТРК «Ера».
01.00 Ексклюзивне iнтерв`ю з
послом Чехiї в Українi.
УТ-1.
01.20 Доки батьки сплять.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Х/ф «Банзай, режисере». (2).
05.00 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.15 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.05 М/с «Месники».
10.30 М/с «Тiмон i Пумба».
10.55 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
11.50 «Чотири весiлля».
13.00,04.20 Комедiя «Перлина
Нiлу».
14.50 Комедiя «Весiльний переполох».
16.45 «Велика рiзниця поукраїнському».
17.40 Комедiя «Новорiчний
детектив».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Iронiя долi, або
З легкою парою!»

23.40 Бойовик «Я, робот». (2).
01.35 Х/ф «Роботрополiс». (3).
02.55 Комедiя «Блондинка з
амбiцiями».

Iнтер
05.30 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
07.40 «Формула кохання».
08.35 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.15 Х/ф «Сто днiв до наказу».
14.50 «Золотий грамофон.
Церемонiя нагородження».
18.00 «Вечiрнiй квартал. Спецвипуск».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Концерт I. Аллегрової в
«Олiмпiйському».
22.55 «Розбiр польотiв».
23.55 Х/ф «Любов з
повiдомленням».
01.50 «WSOP. Фiнал ЧC з покера».
03.20 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.15,05.45 Погода.
05.20 Факти.
05.50 Козирне життя.
06.15,03.10 Х/ф «Рiздвяний
будиночок».
08.05 Стережися автомобiля.
09.05 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.05 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Спорт.
12.00,22.00 Наша Russia.
12.35 Останнiй герой.
13.45 Стоп-10.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Т/с «Бомбила».
23.10 Х/ф «10 000 рокiв до
н.е.» (2).
01.15 Х/ф «Посилка». (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».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.25,05.20 «Час спорту».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,08.15 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.50,08.40 Нашi - найкращi!
06.55 Концертна програма «Шоу
продовжується», ч. 1.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.45 М/ф.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.30,12.50 Погода.
09.05 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.45 Кумири i кумирчики.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.05 Караоке для дорослих.
12.55 Рiздвяне Привiтання i
Апостольське Благословення
Святiшого Отця Бенедикта ХVI
з площi Св. Петра.
13.45 Православна енциклопедiя.
14.35 Iспит для влади.
16.05 Маю честь запросити.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.40 Золотий гусак.
18.10 Ближче до народу.
18.45 Дiловий свiт. Тиждень.
19.15 Слов`янський базар-2011.
Краще з кращого.
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 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Ера здоров`я.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Головний аргумент.
01.30 Офiцiйна хронiка.
01.40 Д/ф «Коли наука виходить
на берег».
02.35 Д/ф «Контингент. Ангола».
03.25 Д/ф «2012. Кiнець свiту?»
03.55 Чоловiчий клуб.
«1+1»
06.10 Комедiя «Iнспектор Гаджет 2».
07.50 М/ф «Горбоконик».
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15 «Хованки».
12.05 «Мiняю жiнку 4».

13.10 «Смакуємо».
13.35 «Я так живу».
14.10 Комедiя «Новорiчний детектив».
16.00 Комедiя «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Ялинки».
21.55,05.45 «10 крокiв до кохання».
22.55 «Свiтське життя».
23.55 «Телевiзiйна Служба Новин».
00.45 Трилер «Дорiан Грей». (3).
02.40 Бойовик «Вiртуальнi бiйцi».
04.20 Комедiя «Блондинка з
амбiцiями».
Iнтер
03.55 Х/ф «Вiй».
04.40 «Формула кохання».
05.05 «Це моя дитина».
05.50 «Найрозумнiший».
07.25 М/с «Свято Новорiчної
ялинки».
08.35 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
09.55 «Недiля з «Кварталом».
10.55 Т/с «Сiльський романс».
14.50 «Вечiрнiй квартал. Новий
рiк».
17.45,21.00 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика».
20.00,01.15 «Подробицi тижня».
23.25 Х/ф «Спiвак на весiллi».
(2).
02.05 Х/ф «Чорна недiля».
ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.35 Квартирне питання.
06.15 Анекдоти по-українськи.
06.35 ЄвроФуд-2012.
07.20 Т/с «Бомбила».
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25,03.15 Х/ф «Мишаче полювання».
14.25 Т/с «Помста».
18.45 Факти тижня.
19.45 Наша Russia. Прем`єрний
випуск.
20.10 Останнiй герой.
21.15 Х/ф «Операцiя «Горгона».
01.10 Х/ф «Грiм в тропiках». (2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».

24 грудня
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.50,0
3.50,05.50 «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 «Вiкно в Європу».
13.20 «Драйв».
14.10 «Хронiка тижня».
14.25 «Гра долi» (Сон Алiни
Костомарової, ч. 1.)
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».
23.30 «Футбольна легенда».
23.55 «Огляд преси».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 17.15, 21.50, 0.25
Познайомимось?
9.00, 12.35 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25, 22.45 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.40 Х/Ф «Таємниця Наталі Вуд»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
22.40 Я маю право
23.00, 3.00 Х/Ф «Франкенштейн»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20,11.15,12.55,14.40,1
8.30,21.25,00.25 «Погода»

07.05,09.00,12.25, 14.45 «Малятко»
07.40,09.30,11.50,16.45,19.05,0
1.20 «Парад планет»
08.00«Чернівецький репортер»
08.25,19.00 «Афіша»
08.30«Дизайн»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.20«Біоритм»
12.00«Містер «М» та круті чуваки»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
15.30Співає І.Стиць
16.25«Хендмейд»
17.00«Подружки»
18.00,00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35«Західний експрес»
21.30Концерт дуету «Писанка»
23.00Концерт М. Поплавського
«Світ моєї любові»
23.10«Дизайн»

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Х/ф «Людина-амфiбiя».
09.15 Х/ф «Вiн, вона i я».
11.10 Т/с «Прощай, Макаров».
15.10 Х/ф «Коли не вистачає
любовi».
17.10, 19.20, 21.15 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки».
23.10 Х/ф «Заручники».
01.15, 03.50 Т/с «Прощай, Макаров».
04.35 Х/ф «Сiм наречених єфрейтора Збруєва».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм - аут»
08.00 «Ради і громада»
08.45, 15.20 М/фільм
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Будьте здорові»
10.30 «Старти надій»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Т/фільм «Дорогами України»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А музика зву-

25 грудня
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,03
.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,19.00,20.30,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.10,08.20,19.15,20.50,00.25,0
3.50,04.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,03
.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.30,15.20,23.30 «Рекламна
кухня».
10.15 «Яппi».
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» (Сон Алiни
Костомарової, ч. 1.)
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».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.10, 17.20, 21.50,
00.30 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 22.45 Погода
12.00 Фейс контроль
12.35 Про казки «Ліга супер
злодіїв» ●
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Таємниця Наталі Вуд»
15.00 Анатомія культури
15.40 Привітай
16.15 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 00.25 Нова гостьова

теле Версі ї понеділок
812
чить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.30 «Енциклопедія дизайну»
20.00 «Телемеридіани». Тернопільська ОДТРК «Час реформ»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
04.30 «Пам´ять»
05.00 Т фільм «Дорогами України»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.30 ТЕТ 2.0.
06.55,08.35 Телепузики.
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 М/с «Школа монстрiв».
08.05 Байдикiвка.
09.30 Єралаш.
10.15 Жiноча лiга.
10.40 Одна за всiх.
11.35 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.25 Конвеєр кохання.
13.55 Секс-битва.
14.20 МосГорСмєх.
14.50,20.15 Дайош молодьож!
16.10 Т/с «Унiвер».
18.00 Х/ф «П`ятий елемент».
(2).
21.10 Т/с «Унiвер». (2).
23.00 Х/ф «Брама». (2).
00.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.15 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.45 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
11.30 «Речовий доказ». Кривавий фанатський фронт.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Батькiвщина або
смерть».
14.30 Т/с «Штрафбат».
23.00 Х/ф «Мiсто на кордонi».
(3).
01.20 Х/ф «29 Пальм». (2).
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.05 «Агенти впливу».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
04.50 Х/ф «За два кiлометри до
Нового року».
06.20 «Караоке на Майданi».
07.05 «Снiданок з Юлiєю Ви-

соцькою».
07.15 «Їмо вдома».
08.20 «Зваженi i щасливi».
11.45 «Танцюють всi! 4. Галаконцерт».
13.45 «Танцюють всi! 4. Оголошення переможця».
15.50 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить».
19.00 «Х-фактор. Революцiя».
22.05 «Весiльнi битви».
23.20 «Х-фактор. Революцiя.
Пiдсумки голосування».
00.35 «Куб».
01.30 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен».
03.40 «Мобiльна скринька».
03.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.55 Т/с «Курсанти».
05.40 Т/с «Журнал мод».
07.05 Х/ф «Нещасливий».
08.45 Х/ф «Панi Метелиця».
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.15 Новий погляд.
14.15 Нумо, браття.
14.55 Файна Юкрайна.
16.05 Х/ф «Дюплекс».
18.00 Х/ф «Свекруха - монстр».
20.05 Х/ф «Тупий i ще тупiший».
(2).
22.15 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санти».
00.45 Спортрепортер.
00.50 Х/ф «Королеви вбивства». (2).
02.25 Т/с «Плiткарка».
К1
06.00 «Ранок на К1».
09.00 «У пошуках пригод».
10.00 «Спецiя».
10.35 «Рандеву».
11.10 «Свiт зiрок».
12.15 Х/ф «Неприємностi з
мавпочкою».
14.10 Х/ф «Моя старша сестра».
16.05 Х/ф «Пiд знаком Дiви».
18.00 «Три сестри».
19.00,00.40 Т/с «Два з половиною чоловiки».
22.40 «Що? Де? Коли?»
23.40 «Великий Брат».
01.20 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок

22.00 Теми тижня
22.40 Я маю право
23.00, 2.30 ХФ «Франкенштейн»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.30,11.00,12.55,14.40,18
.30,21.00,00.25 «Погода»
07.05«Хендмейд»
07.30«Малятко»
07.50«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» (рум. мов.)
09.00«Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35«Музичний серпантин»
11.05Дует «Писанка». «Різдво
на Буковині»
11.30«Дизайн»
12.00«Хендмейд»
13.00,01.30«Блискуча година
від М2»
14.45«Подружки»
15.10Х/ф «Шайбу!Шайбу!» (1)
17.00Музична програма (рум.
мов.)
18.00«Служба порятунку 101»
18.35«Біоритм»
21.10Х/ф «Покаяння» (2)
23.00Х/ф «Чорне Різдво» (3)
ТРК «Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Смугастий рейс».
09.00 Х/ф «Коли не вистачає
любовi».
11.00,04.10 Т/с «Прощай, Макаров».
15.00 Х/ф «Спасибi за любов».
17.10, 19.30 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки».
19.00,03.40 Подiї тижня.
21.25 Т/с «Будинок бiля великої
рiчки».
23.20 Х/ф «Стороннiй». (2).
01.25 Х/ф «Вiддiл. Страшнi лейтенанти». (2).
02.50 Т/с «Прощай, Макаров».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.20, 14.00, 19.15, 21.45,
00.00 «Погода»
06.45 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00 «Реалії»
08.45 М/фільм
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»

11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.25 «Спорт - драйв»
11.45, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір›я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Т/фільм «Дорогами України»
13.30 «Світ слова» (рум. мов.)
14.05, 03.00 «А музика звучить…»
15.10 «Телемеридіани» . Тернопільська ОДТРК. «Долі загублені
у часі»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм
18.00 «На музичній хвилі»
18.30 «Формула успіху»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Телемеридіани». Закарпатська ОДТРК. «Ікона православної душі»
20.20 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
04.50 «Роздуми про сокровенне»
05.10 Тфільм «Дорогами України»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
06.55,08.35 Телепузики.
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 М/с «Школа монстрiв».
08.05 Байдикiвка.
09.30 Єралаш.
09.55 Жiноча лiга.
10.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
11.15 Це любов.
11.45 Конвеєр кохання.
12.10 Х/ф «П`ятий елемент».
14.25,19.45 Дайош молодьож!
15.50 Т/с «Унiвер».
18.05,01.20 Х/ф «Гiтлер, капут».
(2).
20.40 Т/с «Унiвер». (2).
23.00 Х/ф «Реальна любов». (2).
02.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.20 Т/с «Павутиння».
11.30 «Легенди карного розшуку». Правда про визволення
Києва.
12.00,04.55 «Агенти впливу».
12.55 «Моя країна».
14.00 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Право на помилування».
19.00 Х/ф «Загублений у Сибiру».
21.20 Х/ф «Замiна». (2).
23.50 Х/ф «Шаблезуба тварюка». (3).
01.50 Х/ф «Фландрiя». (3).
03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.00 М/ф: «Падав торiшнiй
снiг», «Повернення блудного
папуги», «Малюк i Карлсон».
06.25 Х/ф «Новорiчнi пригоди
Машi i Вiтi».
07.45 «МастерШеф».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00,01.25 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.00 «Караоке на Майданi».
12.00 «Х-фактор. Революцiя».
16.10 «МастерШеф. Фiнал».
18.00 «МастерШеф. Оголошення
переможця».
19.00 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова. Фiнал».
21.15 Х/ф «Янгол пролетiв».
23.15 Х/ф «Повернення блудного
тата».
02.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.30 Т/с «Курсанти».
06.15 Клiпси.
06.35 Т/с «Журнал мод».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 Х/ф «Хоробрий кравець».
09.50 Х/ф «Панi метелиця».
11.05,01.20 Х/ф «Санта Молодший».
12.55 Шоуманiя.
13.50 Х/ф «Свекруха - монстр».
15.55 Х/ф «Чарiвники з Вейверлi
Плейс».
18.00 Х/ф «Тупий i ще тупiший».
(2).
20.10 Х/ф «Чорна блискавка».
22.20 Хто проти блондинок?
23.35 Х/ф «Апартаменти Джо».
(2).
01.15 Спортрепортер.
03.00 Т/с «Плiткарка».
К1
07.00 «Рiздвяна Лiт ургiя у
Ватиканi».
09.00 «У пошуках пригод».
09.50 Т/с «Два з половиною
чоловiки».
12.20 Х/ф «Рiздвянi канiкули».
14.25,01.30 «КВН».
17.00 «Панаєхало».
18.05 Х/ф «Мiльйон рокiв до
нашої ери».
20.00 Х/ф «Мiльйон рокiв до нашої ери 2».
22.00 «Бiйцiвський клуб».
23.00 «Великий Брат. Фiнал».
03.25 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584

№51 (415) 15.12.2011– 21.12.2011

оздоровчі

Версі ї

Їжа, яка… зігріє взимку
Сухофрукти. У чорносливі, куразі і
родзинках міститься багато калію, який
потрібен для нормального функціонування серця, клітин мозку, печінки,
нирок тощо. Крім сухофруктів, багато
калію міститься в яловичині та рибі.
Особливо корисною для організму є
смажена риба. За рахунок наявних
у ній жирних кислот, риба сприяє
хорошій роботі мозку та серця.
Морепродукти. У морепродуктах міститься багато йоду, важливого для щитовидної залози.
Саме йод нормалізує процес виділення щитовидкою спеціальних гормонів, які
відповідають за обмін
речовин в організмі та

керує правильною витратою білків, жирів
і вуглеводів.

Чай. Частіше балуйте і зігрівайте себе
чаєм з різними добавками. Зокрема, з імбиром. Імбирний чай сприятливо впливає на
засвоєння їжі в організмі, нормалізує обмін речовин, а також покращує мозковий
кровообіг і пам’ять.

лікар міста.
З метою недопущення спалаху хвороби планують здійснити
щеплення 95% дітей. Вакцина
дає стовідсотковий імунітет. Наразі випадків захворювання на
кір у Чернівцях не зареєстровано. Вакцинацію проти кору
відповідно календаря щеплень,
затвердженого наказом МОЗ
України, здійснюють дітям в один
та шість рочків.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

15 діток, хворих на ДЦП,
отримали препарат «Диспорт»
На Буковині ж майже
4 тисячі дітей мають вади
опорно-рухового апарату.
Частина з них уже пройшла лікування в обласному Центрі медико-соціальної реабілітації
для дітей з органічними ураженнями нервової
системи, де минулого четверга пройшла благодійна акція. Представник Всеукраїнського
благодійного об’єднання «Свобода руху для
щасливої дитини» подарував пацієнтам центру дороговартісний препарат «Диспорт». Ці
ліки вже допомогли не одній хворій дитині в
прямому розумінні стати на ноги.

– Спільна робота лікарів центру, батьків дітей у 35% пацієнтів призвела до прогресу в лікуванні, – каже керівник Центру
медико-соціальної реабілітації Лариса
ПАЛАМАР. – Великий поступ дають і нові
препарати, серед яких ті, що нам подарували. За різними даними, один флакон «Диспорту» коштує від 3-х до 4-х тисяч гривень.
Інколи ж одним флаконом можна лікувати і
двох дітей. На відміну від традиційних препаратів, які колять хворим діткам, «Диспорт»
діє не протягом доби, а впливає від півроку до
9 місяців. Завдяки благодійникам, які надали
15 флаконів, у центрі допоможуть 15 дітям.
Щоб отримала таку допомогу, решті хворих
потрібно шукати спонсорів.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація»оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке
належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – Операторська АЗС-31
площею 4,66 кв.м.; вбиральня; замощення з під’їзною дорогою; ТРК Адаст у кількості 3 шт.;
блок-пункт під масло; блок-пункт у кількості 4 шт.; господарський блок (генераторна); дизельгенератор; ТРК Адаст, за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Буденець,
вул. Центральна, 1-а. Операторська АЗС-31 (літ. «А») площею 4,66 кв.м. фундаменти – з/б;
стіни – металеві; покрівля – металева; підлога – металева; отвори – металеві. Інженерне забезпечення: електропостачання. Вбиральня Загальна площа будівлі – 1,0 кв.м., дерев’яна.
Замощення з під’їзною дорогою, асфальтний майданчик площею 287 кв.м. ТРК Адаст 8997 - 3 од.
Блок-пункт під масло - металевий 3,5х2 м. Блок-пункт металевий 3,5х2 м - 4 од. Господарський
блок (генераторна) - металевий збірно-розбірний павільйон площею 20 кв.м. Дизель-генератор
MADEK MD6TP/E. Колонка масляна 367М5. ТРК Адаст 8997. Стартова ціна лоту 90 095,00 грн.
без ПДВ (Договір № 1-00029 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 4 504,00 грн.
без ПДВ.Земельна ділянка площею 1578 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. ЛОТ №
2 – Будівлі АГЗС загальною площею 6,6 м.кв., складається з: літ. «А-1»- операторська, №1
– газовий модуль, №2 – огорожа; І - замощення, ІІ – резервуар, ІІІ – резервуар, за адресою:
Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Буденець, вул. Центральна, 1.Операторська
(літ. А-1) площею 6,6 кв.м. фундаменти – бетонний стрічковий; стіни – профільний алюміній;
перекриття – профільний алюміній; підлога – бетон; дах - профільний алюміній; пройом –метал.
№1 – газовий модуль АЗГС-М100 – 1 од . фундаменти – бетонний стрічковий; стіни – профільний
алюміній; перекриття – профільний алюміній; підлога – бетон; дах - профільний алюміній; пройом – профільний алюміній. №2 – огорожа 97,4м , металева. І – замощення - асфальт,тротуарна
плитка, 512м.ІІ – резервуар - підземний сталевий РГС-25. ІІІ – резервуар - підземний,сталевий
резервуар РГС-25.Стартова ціна лоту 267 341,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00030 від 08.12.2011
р.). Гарантійний внесок у розмірі 13 367,00 грн. без ПДВ.Майно за лотами №1,2 належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Земельна ділянка площею 528 кв.м. знаходиться
в довгостроковій оренді.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості
перед ТОВ «Український промисловий банк».Гарантійні внески на кожний лот учасниками
прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги
відбудуться 30.12. 2011 р. до 14.00 г. за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець,вул.
Ватутіна, 11, в приміщенні ВДВС Сторожинецького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі
у прилюдних торгах 30.12. 2011 р. до 13.00 г.Ознайомитися з майном можна щодня за його
місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном
(044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та
святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код
ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м.
Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

Позбавтеся
мігрені без ліків

Яблука, капуста, яйця, м’ясо. Саме
ці продукти багаті на магній. Магній необхідний для активності гормонів і виробництва
енергії, а також для підтримки імунітету.
Крім перерахованих вище продуктів
харчування, магній міститься практично у
всій нашій їжі, щоправда, у менших кількостях. Молоко, фрукти, овочі, зелень – з цими
продуктами магній потрапляє в організм.

Кір Чернівцям не загрожує – запевняє міськСЕС
Занепокоєння щодо епідемії кору, яка поширилась у 4-х
областях Західної України висловила на позачерговій сесії
Чернівецької міської ради депутат Любов Сорохан. Натомість
головний лікар міськСЕС Сергій
Торський запевнив присутніх, що
переживати немає підстав:
– У Чернівцях є 1462 вакцини проти кору. Та й випадків захворювання не фіксуємо
впродовж останніх 2-х років,
– пояснив головний санітарний

13

Від редакції: Не вельми добре рахувати чужі гроші, але за десять огорожпарканів чернівецьких особняків у, так
званих, царських селах, можна було б
оздоровити всіх маленьких інвалідів…

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

ТОВ «ТД Укрспецреалізація»оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ
«Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване
майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – Операторська АЗС №33, площею 13 кв.м.; АБП-1; блок-пункт
у кількості 2 шт.; вбиральня; АБП-1; блок-пункт; огорожа металева 969; табло інформаційне; ТРК Адаст
у кількості 4 шт., за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Головна, 57-а.
Операторська АЗС №33 (літ.»А-І») , площею 13 кв.м., фундаменти – з/б; стіни – цегляні; перекриття – з/б;
покрівля – рулонна; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання.
АБП-1 - металевий контейнер під ПРК, 3,5х2 м. Блок-пункт - металевий контейнер під ПРК розмірами 3,5х2
м. - 2 од. Вбиральня площею 1,0 кв.м., дерев’яна. АБП-1 металевий контейнер під ПРК 3,5х2 м. Блок-пункт
металевий контейнер під ПРК 3,5х2 м.- 2 од. Огорожа металева 969, 81м. Табло інформаційне із внутрішньої
під світкою 3000x1200x160мм. ТРК Adamov Systems - 4 од.Стартова ціна лоту 80 474,00 грн. без ПДВ (Договір
№ 1-00031 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 4 023,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею
1123 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 2 - будівля контори площею 72,46 кв.м.; вбиральня;
ворота; криниця; огорожа, у кількості 3 шт.; операторська, площею 50,7 кв.м.; погріб; сарай; блок-пункт,
у кількості 2 шт.; блок-пункт 8,5, у кількості 2 шт.; бочка; площадка погрузочно-розгрузочна за адресою:
Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Залізнична, 3.Будівля контори площею 72,46
кв.м. (літ. «А-І»), фундаменти – з/б; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, опалення.Вбиральня
площею 1,0 кв.м., цегляняна. Ворота металеві висотою 2,0м і довжиною 6м.Криниця бетонні кільця глибиною
10 м, дерев’яна надбудова.Огорожа, у кількості 3 шт. Огорожа з з/б плит висотою 2,5 м довжиною 160 м. Операторська, площею 50,7 кв.м. (літ. «В») фундаменти – з/б; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля
– азбестофанера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання.
Погріб.Сарай (літ. «Г») металевий 2,35х14,3м. висотою 2,2м.Склад матеріалів площею 132,7 кв.м. (літ. «Б»)
фундаменти – з/б; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – цементна;
отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання.Блок-пункт, металевий 2х3,5м - 2 од. Блокпункт 8,5, металевий 2х3,5м - 2 од. Площадка погрузочно-розгрузочна. Асфальтобетонна площадка площею
250 кв.м.Стартова ціна лоту 403 172,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00032 від 08.12.2011 р.). Гарантійний
внесок у розмірі 20 156,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 13623 кв.м. знаходиться в довгостроковій
оренді.Майно за лотами №1,2 належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Майно реалізується
за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».Гарантійні внески
на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги
відбудуться 30.12.2011р. до 15.00 г. за адресою: Чернівецька область, смт. Кельменці, вул.Сагайдачного,24,
в приміщенні ВДВС Кельменецького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 30.12.
2011 р. до 14.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10
днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві,
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація»,
м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

Якщо вас замучили часті головні болі - прийшов час
обстежитися та проконсультуватися у фахівця. А поки
збираєтеся до лікаря, не поспішайте пити знеболювальне
пачками. Спробуйте безпечніші способи позбутися від болю.
1. Найпростіший спосіб – нічого не робити. Просто лягти,
закрити очі і розслабитися в повній тиші, почекати хвилин
10-15, поки біль самостійно пройде. У більшості випадків
метод спрацьовує.
2. Зробити масаж голови – легкими погладжувальними
рухами від чола до потилиці. Далі – від тімені вниз, до вух
і від верхівки до потилиці, плавно спускаючись до шиї.
Обов’язково промасажуйте шию.
3. Добре провітріть приміщення або, якщо дозволяє час
і погода, прогуляйтеся, подихайте свіжим повітрям.
4. Затемніть приміщення і зволожте повітря за допомогою іонізатора повітря або просто розпорошіть звичайну
чисту воду в кімнаті.
5. Прийміть теплу (але не гарячу) ванну, додавши у воду
кілька крапель ефірних олій: лаванди, лимона, перцевої м’яти,
майорану. Можна використати ароматну піну і морську сіль.
Можна постояти під гарячим душем – такий метод допоможе
послабити спастичні болі, викликані спазмом м’яза у задній
ділянці шиї і голови. Можна зробити гірчичні ванни ніг – вони
знижують тиск крові в мозку.
6. Зробіть холодний компрес. Такий метод допомагає звузити кровоносні судини у хворій ділянці, знижуючи больову
пульсацію. Загорнутий у рушник пакунок з кубиками льоду
треба прикласти до лоба, скронь або потилиці приблизно на
10-15 хвилин.
7. Намастити скроні або потиличну ділянку ментоловою
маззю (можна і звичайний в’єтнамський бальзам) або ефірною
олією (цитрусовою чи розмариновою).
8. Випийте склянку негазованої води. Часто спазми виникають від зневоднення організму, яке може настати не тільки в
спекотний день, але і, наприклад, після тренування в спортзалі.
9. З’їжте чогось тепленького: суп, кашу. Нерегулярний
прийом їжі нерідко призводить до виникнення головного
болю. Ймовірно, це пов’язано з коливаннями рівня глюкози
в крові.
10. Послухати спокійну, приємну музику або подивіться
цікаву гумористичну передачу. Сміх не тільки тонізує судини, але й сприяє виробленню гормонів задоволення – ендорфінів, що володіють знеболювальним ефектом.
11. Якщо голова болить досить часто, а обстеження не
знаходять у вас жодних неврологічних порушень, спробуйте
постійно носити на шиї нитку натурального жовтого бурштину. Вважається, що він лікує мігрень.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого
майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 –Вбиральня
площею 1,1 кв.м.; гараж площею 52,7 кв.м.; естакада; насосна площею 11,3 кв.м.; огорожа;
ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля); склад площею 56,6 кв.м., за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Галицький шлях, (вул. 50 років СССР), буд. 52Б.Вбиральня площею
1,1 кв.м., фундаменти – дерев’яні; стіни – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; гараж площею
52,7 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – з/б блоки; перекриття – з/б; покрівля –
металева; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні, металеві; естакада – металева 4х10м; насосна площею 11,3 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – з/б;
покрівля – рулонна; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні; огорожа – сітка рабиця довжиною
174м; ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля) фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – з/б блоки;
перекриття – з/б; покрівля – металева; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні, металеві; склад
– металева збірно-розбірна конструкція площею 56,6 кв.м .Стартова ціна лоту 852 040,00
грн. без ПДВ (Договір № 1-00020 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 42 602,00
грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 2064 кв.м., знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ
№ 2 - Нежитлової будівлі ГАЗС, загальною площею 22,8 кв.м., складається з операторної літ.
«А», модульного блоку «Б», замощення - «І-ІІ», огорожа - «№1» за адресою: м. Чернівці,
вул. Галицький шлях, №52-В. Операторної літ. «А» площею 4,3 кв.м. фундаменти – бетонні
стрічкові; стіни – профільний алюміній; перекриття – профільний алюміній; підлога – бетонна;
дах - профільний алюміній; пройоми – метал.Модульний блок літ. «Б» площею 18,5 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – профільний алюміній; перекриття – профільний алюміній;
підлога – бетонна; дах - профільний алюміній; пройоми – профільний алюміній.Замощення
- «І-ІІ» з асфальту та іскронедаючої бетонної плитки.Огорожа літ. «№1» - металева сітка на
металевих стовпах висотою 1,5 м, довжиною 145,3 м.Стартова ціна лоту 140 703,00 грн. без
ПДВ (Договір № 1-00021 від 08.12.2011 р.).Гарантійний внесок у розмірі 7 035,15 грн. без
ПДВ.Земельна ділянка площею 2064 кв.м., знаходиться в довгостроковій оренді.Майно за
лотами №1,2 належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Майно реалізується
за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».
Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204,
одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудеться 30.12. 2011 р. до
18.00 г. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2-а.Кінцевий термін реєстрації для участі
у прилюдних торгах 30.12. 2011 р. до 17.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його
місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном
(044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та
святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація»,
м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а
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порадницькі

Гороскоп на тиждень

Овен

Якщо хочете досягнути успіху, – проявіть винахідливість і оригінальність. Ваш творчий потенціал дуже високий – це позначиться на найближчому
майбутньому. Почніть купувати подарунки до
Нового року. Особливо ретельно обирайте їх для
знайомих Раків.

Телець

Тиждень потребуватиме чимало зусиль, тому
не лінуйтеся. Між тим, вам варто об’єднатися з
Водоліями для укладання фінансових угод. Самотні представники знаку зустрінуть свою любов. А
закоханим потрібно приділяти більше уваги своїм
партнерам.

Близнюки

Ви будете мучитися між відповіддю «так» чи
«ні». А розставити все на свої місця допоможе хтось із
родичів, народжених під знаком Дів. Якщо ви мрієте
скинути пару кілограмів, зараз вам це вдасться без
особливих зусиль. Важче буде зберегти отриманий
результат.

Рак

Зірки обіцяють вихід із будь-якої, навіть найскладнішої ситуації. А от невирішені проблеми
в особистому житті будуть автоматично позначатися і на вашому самопочутті, і на кар’єрі. Зірки
не рекомендують розпочинати проекти, якими
керують Терези.

Лев

Світила радять не приховувати своїх емоцій
і почуттів. Незважаючи на майбутні витрати, в
збитку ви не залишитеся. Роблячи вибір між новим
привабливим проектом і старою, але стабільною
роботою, візьміть до уваги думку близької людини,
народженої в сузір’ї Скорпіона.

Діва

Передноворічна метушня народжує у вас лише
думки про відпочинок. Однак зараз розслаблятися
не варто. Якщо кількість справ зашкалить, сміливо
звертайтеся за допомогою до Стрільців. У сімейних
стосунках пануватимуть цілковитий затишок і
гармонія.

Терези

Тиждень не передбачає жодних важливих
подій. Але це вдалий час для наведення порядку в
домі. Можете позбутися непотрібних речей і придбати нові. Ваша особиста колекція поповниться
цінним експонатом, подарованим другом, народженим під знаком Риб.

Скорпіон

Уважно стежте за тим, що ви говорите. Слова
цього тижня можуть відіграти вагому роль. Зірки
обіцяють тиждень пригод і знайомств. Вільний
час проведіть у компанії Лева. Цього тижня
отримаєте чималу грошову винагороду. Можете
починати готуватися до Нового року.

Стрілець

Уникайте великої відповідальності та прийняття
важливих рішень. Підвищена увага з боку друзів,
смачна їжа і напої, приємні сюрпризи – все це очікує
вас цього тижня. Однак зверніть увагу на стан вашого
здоров’я. Хтось із Близнюків зробить вам несподіваний подарунок.

Козеріг

Якщо хочете отримати відповідь на важливе
питання, шукайте знайомого Тельця. А взагалі
зірки рекомендують звузити коло довірених осіб,
занадто вже велика ймовірність витоку інформації
та зради. Очікування, покладені на особисте життя,
потроху збуваються.

Водолій

Риби

Передплатний індекс

№51 (415) 15.12.2011– 21.12.2011

Зірки пророкують відновлення стосунків із
людиною з минулого. У кар’єрному плані тиждень
досить насичений, але й успішний. Ймовірний
перспективний союз із Овном. Фізичне виснаження допоможуть відновити маленькі радощі
життя – прогулянки містом чи похід у ресторан.
Вам буде неймовірно важко розставити пріоритети, але, не зробивши цього, ви не зможете
зрушити з місця. Зрозумійте нарешті, що по життю
треба йти з посмішкою. Не давайте приводів для
пліток, бо це може перерости в скандал. Чекайте
приїзд бажаного гостя-Близнюка.

09584

Передплатний індекс 09584

№51 (415) 15.12.2011– 21.12.2011

Версі ї

Версі ї

Арманьяк з Гасконі
Арманьяк – другий після коньяку за
ступенем популярності виноградний бренді
Франції. Людина, яка хоч раз у житті скуштувала арманьяк, зберігає йому свою
відданість так, як ні до жодного іншого
виноградного бренді.
Арманьяк – найстарший бренді Франції. І це пояснюється історично: зона його
виробництва лежить на півдні від Бордо,
ближче до Піреней. А майстерності дистиляції французи навчилися в іспанців, які,
в свою чергу, дізнались про дистиляцію
від арабів-алхіміків; Іспанія тривалий
час перебувала під владою арабського Халіфату. Гасконці територіально
ближче до Іспанії, ніж жителі
інших областей Франції. Швидше за все, дистиляти з вина
робили тут ще в 12 столітті,
проте перше документальне
свідчення про місцеву «воду
життя» відноситься до 1411
року. На той час гасконці вже
активно торгували своїм бренді.
Арманьяк старший за коньяк,
але менш відомий: подивіться
на мапу Франції – вся торгівля
до початку 20 століття відбувалася морськими шляхами, а
Гасконь – у глибинці материка
та портів своїх не має. Отож
конкуренти з Шаранти, Бордо
та інших регіонів намагалися
завадити торгівлі гасконців. У
цьому основне пояснення історичної популярності коньяку
перед арманьяком. До речі, є
ще одне пояснення – менш вірогідне, проте досить логічне: існує думка, що «коньяк
французи подарували світу, а арманьяк
залишили собі».
Регіон Арманьяк знаходиться в центрі
материка, і клімат там значно сухіший та
спекотніший ніж в регіоні Коньяк. Виходячи
з цього, виноград в Арманьяку містить більше
цукрів, а бренді виходить багатшим і насиченішим. З 1936 року регіон Арманьяк ділиться
на три субрегіони, кожний з яких має свій
мікроклімат і різноманітні характеристики
ґрунтів – Bas Armagnac (Нижній Арманьяк),
Tenareze (Тенарез), Haut-Armagnac (Верхній
Арманьяк). Причому перші два вважаються
кращими.
В Арманьяку для виробництва місцевого
бренді дозволено використовувати 12 сортів
винограду. Основні сорти, такі ж як у Коньяку: Фоль Бланш, Уні Блан та Коломбар. Але на

відміну від Коньяку, де 90 % виноградників
займає Уні Блан, в Арманьяку культивують
Фоль Бланш. Велика смакова та ароматична
гама арманьяку вирізняється великою кількістю сортів винограду (деякі з них гібриди),
дозволених до використання в виробництві
арманьяку. Врожай зазвичай збирають у
жовтні. На відміну від Коньяку, де дистиляцію
молодого вина можна проводити до 1 квітня,
в Арманьяку термін дистиляції закінчується
31 січня.
Основна відмінність у виробництві арманьяку – типи перегонних пристроїв: тут
використовують як місцеву версію апарата
безперервної дії – Alambique Armagnacais,

або по-іншому апарат Вердьє (назва походить від імені винахідника), так і Alambique
Charentais – перегоний куб, в якому відбувається подвійна порційна перегонка.
Апарат Вердьє виготовляє дистилят міцністю не більше 60%, насичений вториними
компонентами, високо ароматичний спирт,
має добрий потенціал до витримки, термін
якої може сягати 60 років. Традиційний
перегонний куб дає спирт більш високого
ступеня очищення. Існують арманьяки,
зроблені повністю в Alambique Armagnacais,
або повністю в Alambique Charentais. Проте
більшість сучасних арманьяків – продукт
купажу спиртів двох типів.
Арманьяк, не зважаючи на більш цукрову початкову сировину, сухіший за коньяк,
оскільки в Арманьяк не можна додавати
цукор. Арманьяк, як правило, більш світлий,
ніж коньяк – у бренді не додають карамель.

Відійшла і Вічність
Фірсанова Валерія Герасимівна
Народилася вона 17 лютого 1928 року у м. Харкові
у родині лікарів. Кандидат філологічних наук, доцент
кафедри російської літератури, багато років працювала
в Чернівецькому національному університеті. Все своє
життя присвятила вихованню молоді та громадській
діяльності.
Палка патріотка України, член ради Екологічної
громадської організації «Зелений рух Буковини», а
згодом – «Зелений світ Буковини». З 1989 року – одна із
засновниць і член ради Чернівецької крайової організації Народного Руху України. До останніх днів життя була
головою Жіночої громади Руху, головою російського
товариства ім. А. Сахарова. Валерія Герасимівна, до
29 листопада включно, щовівторка проводила в Українському Народному Домі клуб політичних дискусій.
Велика любов до рідної природи, до тварин
супроводжувала Валерію Фірсанову все життя. Вона
ініціювала створення товариства захисту тварин та притулку для тварин. Боролася Фірсанова і за збереження
кожного дерева в місті.
З 1990 по 2010 рік – депутат Чернівецької міської
ради. П’ять скликань чернівчани обирали Валерію
Герасимівну своїм депутатом. Вона допомагала бідним
і нужденним, скривдженим людям.
Чесна, відверта, доброзичлива, вона любила добро і ненавиділа зло. Такою пам’ятатимуть її наші серця.
Нехай Господь Бог прийме її в Царство Небесне.
Земля їй пухом.
Друзі та соратники по громадсько-політичній
діяльності з Українського Народного Дому
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Традиційно арманьяк витримують тільки в «чорному» дубі з місцевого
лісу Монлезум. Але останнім часом резерв
деревини в Монлезумі вичерпався, тому
почали використовувати дуб з Тронсе та
Лімузена. Це також додало широти смаку
арманьяку.
Щоби бренді не зазнав дуже сильного
впливу дерева, арманьяк зазвичай
витримують поетапно – так як і
коньяк: спочатку в новому дереві,
а потім поступово переливають в
уже використовувані бочки.
Підбиваючи підсумки, можна
сказати, що арманьяк за смаковою гамою можна порівняти з
шотландським солодовим віскі,
який набагато різноманітніший за
коньяк чи якийсь інший бренді.
Арманьяк, як правило, володіє
більш інтенсивним і насиченим
букетом, в якому домінують аромати сухофруктів, у першу чергу
чорнослива, і квіткові тони, особливо фіалки. Так що будь-хто з
поціновувавачів знайде напій на
власний смак. І вираз «коньяк
французи подарували світу, а
арманьяк залишили собі» вже не
викликає жодних запитань.
Рубрику «Культура вживання
спиртних напоїв» ведуть досвідчені
сомельє супермаркету «Wine Time».
Ставте свої питання за телефоном
редакції 57-19-35. Спеціалісти надаватимуть потрібну вам інформацію у
наступних числах газети.

Авторів проекту будівлі Чернівецького художнього
музею було двоє – Губерт
Ґесснер і Прокіп Шупіх
Ця сенсація дісталася Буковини
завдяки колишній чернівчанці
і директору Художнього музею
Тетяні ДУГАЄВІЙ. Проживаючи
за кордоном, вона продовжує
досліджувати мистецьку спадщину
нашого краю. І ось чергове
відкриття, яке вона пропонує
читачам «Версій».
Нинішньої осені у Відні до 140-річчя з дня
народження уславленого австрійського зодчого
Губерта Ґесснера побачила світ книга видатного
історика архітектури Маркуса Крістана «Губерт
Ґесснер. Архітектор доби між імперією та соціалдемократією, 1871-1943». Автор солідної монографії працює в одному з найбільших музеїв Відня
«Albertina», де саме і зберігається архів Губерта
Ґесснера. Він дослідив життя і творчість свого
відомого земляка, детально розкривши цікаві та
невідомі факти його творчого шляху.
Зрозуміло, що моїм найбільшим інтересом
були відомості про чернівецьку споруду – Дирекцію ощадних кас у Чернівцях, нині приміщення
Чернівецького обласного художнього музею. У
розділі, присвяченому цій будівлі, знайшла сенсаційну інформацію – авторів проекту було двоє.
Великою несподіванкою було дізнатися, що Губерт

Ґесснер виконував проект споруди у співпраці з
іншим архітектором. У тексті лаконічно сказано:
«Здійснено разом з P. Süpich». Вирішила уточнити
ім’я співавтора. Після опрацювання різних джерел
з’ясувала, що вказане у книзі прізвище співавтора
проекту P. Süpich мало би писатися як Р. Schupich,
бо йдеться про чеського архітектора й інженера
Прокопа Шупіха (1870-1947, Prokop Šupich) з
Моравії. Його участь у розробці проекту будинку
у Чернівцях вказана у творчій біографії зодчого.
У книзі дізнаємося й про те, що опоряджувальні та будівельні роботи виконувались спільно з
архітектором, ім’я якого у книзі подано як Роберт
Філек (Robert Filek). У цьому випадку також довелося вдатися до уточнень написання цього
прізвища. Вочевидь, автор мав на увазі професора
Промислової школи у Чернівцях, архітектора Роберта Вітека (Robert Vitek, 1871-1945).
Водночас автор монографії подав цінні факти,
які знімають численні розбіжності щодо дати спорудження нашого будинку, які існували досі. Так,
на стор. 46 читаємо: «Побудовано 1899/1900».
Саме 1899 року було проведено конкурс проектів
Буковинської ощадниці та одразу ж розпочато
будівництво. Рік побудови нинішнього Художнього
музею ми і тепер можемо бачити на стелі третього
поверху: там є напис «МСМ», що означає «1900
рік».
Книга містить понад 300 ілюстрацій із зображеннями побудованих Губертом Ґесснером споруд
та його фотографії різних років.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець, член
Національної Спілки художників України

Фотозйомка
весілля,урочистостей тощо
Фотореставрація, набірка, оформлення
фотокниг та альбомів зі знімків замовника.
Виготовлення запрошень, листівок, календарів.

Пр. Незалежності, 52А

т. 52-13-23

Звертатися:
050 618 99 12,
Світлана

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ
«Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594). Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване
майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 –Операторська площею 34,8 кв.м.; замощення; огорожа за адресою:
Чернівецька область, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 36а.Операторська площею 34,8 кв.м, фундаменти –
бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна, лінолеум;
отвори – дерев’яні.Замощення - асфальт площею 1148 кв.м. Огорожа – металева, шиферна плитка, металева
сітка рабиця загальною довжиною 117,95 м., з металевими воротами.Належить боржнику на підставі Договору
купівлі-продажу.Земля знаходиться в довгостроковій оренді.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення
заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».Стартова ціна лоту 173 891,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00019 від 08.12.2011 р.) Гарантійний внесок у розмірі 8 694,55 грн. без ПДВ учасниками прилюдних
торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ
33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудеться 30.12. 2011 р. до 16.00 г. за
адресою: Чернівецька область, смт. Глибока, вул.Глибоцька, 2А, приміщення ВДВС Глибоцького РУЮ.Кінцевий
термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 30.12. 2011 р. до 15.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня
за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591
55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний
рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор
аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

Ілюстрація з книги. Губерт
Ґесснер. Фото 1900 року.
Так виглядав архітектор
у рік здійснення ним
проекту Дирекції
ощадних кас у Чернівцях
(нині Чернівецький
художній музей)

Ця ошатна чернівецька будівля, як
з’ясувалося, має подвійне батьківство

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом
іпотеки, а саме:
Лот №1. Адмінбудинок загальною площею 465.60кв.м за адресою: с.Веренчанка Заставнівського р-ну Чернівецької області вул.Новоселицька 44А, що є власністю Усачова Ігоря
Костянтиновича (ІПН 2342204517) згідно Св-ва на право власності від 31.07.07р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України»
(ЄДРПОУ 02768053) в особі Чернівецького облуправління ВАТ «Ощадбанк». Об’єкт нерухомості – цегляна 2поверхова адміністративна будівля літ.А ІІІ гр.капітальності. Об’єкт не
експлуатується протягом 8 років, занедбаний, потребує кап.ремонту в частині заміни покрівлі, частково дерев’яного перекриття, підлоги, всіх прорізів, оздоблення, електричного і
сантехнічного устаткування для подальшої можливої експлуатації. Розташований на зем.ділянці, що належить до земель запасу Веренчанської сільради, площа становить орієнтовно
0.11га (довідка Веренчанської сільради від 25.10.2011р.). Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 108 576,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 5 428,80грн.
без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 04.01.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагаріна, 2. Кінцевий термін реєстрації:
04.01.2012 року об 11:00 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.
ТОВ «ТД Укрспецреалізація»оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу
на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – Замощення, операторська, АЗС-30, площею 16,3 кв.м., що розташоване за адресою: Чернівецька область,
Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Піонерська, 10.Операторська, АЗС-30, площею 16,3 кв.м. (літ. А) фундаменти – бетонні стрічкові; стіни - цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна, лінолеум; отвори – дерев’яні. замощення (І) асфальт площею 604 кв.м. Стартова ціна лоту 65 731,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00034 від
08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 3 286,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 1020 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 2 – Автозаправочної станції №15,
загальною площею 59,00 кв.м., до складу якої входять: операторська літ. «А», блок-пункт літ. «Б», блок-пункт літ. «В», блок-пункт літ. «Г», вбиральня літ. «Д», огорожа №1-3, замощення
І, водосховище ІІ, що розташована за адресою: Чернівецька область, Вижницький район, м. Вашківці, вул. 1 Травня (вул. Леніна), 64.Операторна (літ. А) площею 59,0 кв.м., фундаменти
– бетонні; стіни – цегляні,побілка штукатурка «під шубу»; перекриття – підшивка ДВП, в гаражі з/б панелі; покрівля – двохсхилова, шифер; підлога – дощата, бетонна; отвори – 1,2,3 –
стулкові, подвійні, металеві. Блок-пункт (літ. Б,В,Г) площею 7,4 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – металеві; дах – металевий; підлога – бетонна. Вбиральня (літ. Б) 1х1 м. та є дощатою
на 1 очко, земляний вигріб,будівельний об’єм – 3 куб.м. Ворота, №1,№2 металеві, площа - 6,0 м.кв.; висота – 1,6 м.;Огорожа №№ 1-3, металева сітка, довжина- 162,05 м.п; висота – 1,7
м.; Замощення І асфальтове 775,81 кв.м..Водосховище ІІ, бетонне. Стартова ціна лоту 184 957,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00035 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 9
247,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 1700 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.Майно за лотами №1,2 належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Майно
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на
поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудуться 30.12. 2011
р. до 11.00 г за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул.Українська, 95, в приміщенні ВДВС Вижницького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 30.12.
2011 р. до 10.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02. Купівельна
ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач
ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – Будівля ГАЗС №2 (літ. А) загальною площею 31,40 м.кв., за адресою
Чернівецька область, м. Сокиряни, вул. О. Кобилянської, будинок 82-а.Складається з побутових та складських приміщень, а саме: коридор – 5,2 м.кв.; операторна – 8,3
м.кв.; бит. кімната – 6,6 м.кв.; щитова – 4,1 м.кв.; склад – 7,2 м.кв. Фундамент – кам’яний; стіни – кам’яні; перекриття – з/б плити; підлога – бетонна; дах – скатний по
дерев›яним балкам; отвори – створчаті. Стартова ціна лоту 60 087,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00022 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 3 004,00 грн.
без ПДВ.Земельна ділянка площею 3013 кв.м знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 2 - Будівля ПТО-2, площею 94,4 кв.м.; склад; склад; компресор; огорожа, за
адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, вул. Кобилянської О., 82.Будівля ПТО-2, площею 94,4 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – цегляні;
перекриття – з/б; покрівля – азбестофанера; підлога – цементна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачання, водовідведення.
Склад 6,5кв.м.; 6,5 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – дерев’ яна; отвори – дерев’яні. Інженерне
забезпечення: електропостачання. Компрессорная станция ПКСД-5,25. Огорожа –металева сітка рабиця довжиною 108 м.Стартова ціна лоту 204 640,00 грн. без ПДВ
(Договір № 1-00023 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 10 232,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 3 – Операторська АЗС-20; вбиральня; приміщення (будівля ПТО); приміщення; приміщення; огорожа; резервуар РГС-16; резервуар РГС-16; резервуар РГС-20; резервуар
РГС-25, що розташоване за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, м. Новодністровськ, м-н Діброва, 1Операторська АЗС-20 літ. «А» площею 17,3 кв.м.,
фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні. Передбачене інженерне
забезпечення включає в себе підключення до мереж електропостачання. Вбиральня площею 1,1 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; покрівля – азбестофанера,
цегляний вигріб.Приміщення (будівля ПТО) площею 8,3 кв.м., фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога
– дерев’яна; отвори – дерев’яні. Передбачене інженерне забезпечення включає в себе підключення до мереж електропостачання.Приміщення площею 32,7 кв.м.; 7,6
кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття -дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні.Огорожа - сітка рабиця
висотою 1,5 м та довжиною 56м. Резервуар РГС-16 -2од., РГС-20, РГС-25 – 2 од. - підземні резервуари двошарові. Стартова ціна лоту 165 163,00 грн. без ПДВ (Договір
№ 1-00024 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 8 258,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 1028 кв.м знаходиться в довгостроковій оренді.Майно за
лотами №1,2,3 належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український
промисловий банк».Гарантійні внески за кожний лот вносяться окремо учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудуться 30.12. 2011 р. до 12.00 г. за адресою:
Чернівецька область, м. Сокиряни, вул.Шевченка, 7, в приміщенні ВДВС Сокирянського РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 30.12. 2011 р.
до 11.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02.
Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код
ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 –Вбиральня
площею 1,1 кв.м.; гараж площею 52,7 кв.м.; естакада; насосна площею 11,3 кв.м.; огорожа; ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля); склад
площею 56,6 кв.м., за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Галицький шлях, (вул. 50 років СССР), буд. 52Б.Вбиральня
площею 1,1 кв.м., фундаменти – дерев’яні; стіни – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; гараж площею 52,7 кв.м. фундаменти – бетонні
стрічкові; стіни – з/б блоки; перекриття – з/б; покрівля – металева; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні, металеві; естакада – металева 4х10м; насосна площею 11,3 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – з/б; покрівля – рулонна; підлога
– бетонна; отвори – дерев’яні; огорожа – сітка рабиця довжиною 174м; ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля) фундаменти – бетонні
стрічкові; стіни – з/б блоки; перекриття – з/б; покрівля – металева; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні, металеві; склад – металева
збірно-розбірна конструкція площею 56,6 кв.м .Стартова ціна лоту 852 040,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00020 від 08.12.2011 р.).
Гарантійний внесок у розмірі 42 602,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 2064 кв.м., знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ
№ 2 - Нежитлової будівлі ГАЗС, загальною площею 22,8 кв.м., складається з операторної літ. «А», модульного блоку «Б», замощення
- «І-ІІ», огорожа - «№1» за адресою: м. Чернівці, вул. Галицький шлях, №52-В. Операторної літ. «А» площею 4,3 кв.м. фундаменти
– бетонні стрічкові; стіни – профільний алюміній; перекриття – профільний алюміній; підлога – бетонна; дах - профільний алюміній;
пройоми – метал.Модульний блок літ. «Б» площею 18,5 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – профільний алюміній; перекриття – профільний алюміній; підлога – бетонна; дах - профільний алюміній; пройоми – профільний алюміній.Замощення - «І-ІІ»
з асфальту та іскронедаючої бетонної плитки.Огорожа літ. «№1» - металева сітка на металевих стовпах висотою 1,5 м, довжиною
145,3 м.Стартова ціна лоту 140 703,00 грн. без ПДВ (Договір № 1-00021 від 08.12.2011 р.).Гарантійний внесок у розмірі 7 035,15 грн.
без ПДВ.Земельна ділянка площею 2064 кв.м., знаходиться в довгостроковій оренді.Майно за лотами №1,2 належить боржнику на
підставі Договору купівлі-продажу.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок № 26003060591142
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудеться
30.12. 2011 р. до 18.00 г. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2-а.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах
30.12. 2011 р. до 17.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних
торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових
днів на депозитний рахунок № 37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор
аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а
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Катерина КЛЕФОС:

«Перша моя ялинка була… в тумані»
Чи можна уявити Новий рік без ялинки? Уявити, звісно ж, можна! Проте
насправді без хвойного деревця не відбувається жодне новорічне свято.
Ще на початку 16 століття жителі Німеччини напередодні Різдва традиційно
прикрашали свої лісові красуні горіхами та яблуками. Та, за легендою, одного
року на яблука був неврожай. І місцеві склодуви прикрасили ялинку скляними
кулями. Відтоді якими тільки оригінальними ідеями та новаторськими рішеннями
не дивують нас дизайнери, прикрашаючи новорічну ялинку. У Чернівцях,
здавалося б, мистецьких салонів та талановитих дизайнерів не бракує. Та кілька
років тому, коли міське управління культури оголосило конкурс на оформлення
головної новорічної ялинки нашого міста, лише одна майстриня виявила
бажання прикрасити її. Це художник-оформлювач Катерина Клефос, яка викладає
у міському культурно-просвітницькому центрі. Відтоді вона вже вчетверте
перетворює двадцятиметрове дерево у святкове хвойне диво.
– Пам’ятаю, раніше проходжаючи
повз ялинку, дивилася на неї та уявляла, як би я її прикрасила, – згадує
Катерина. – Тому коли дізналася про
конкурс, розробила кілька ескізів вигляду ялинки вдень і вночі (з різним
освітленням). Обрали один з них.
Прикрашати вдома невеличку
ялинку і 20-метрову на площі – це
зовсім різні речі, інший масштаб і надзвичайно велика відповідальність.
Коли малюєш ескіз на папері – там усе
ідеально рівно, проте у живої ялиночки
одна гілка вище, інша – нижче. Щороку
вони різні. Цього року, наприклад,
ялинка виявилась щільнішою, густішою, аніж попередні… Важливо точно
підібрати правильну кількість іграшок.
Якщо буде забагато – їх можна відкласти, якщо ж замало – це вже біда.
Мені «пощастило» прикрашати ялинку
в роки кризи, отож великих коштів
на іграшки та гірлянди місто не може
собі дозволити, треба заздалегідь усе
прорахувати, поміркувати, чи можна
на чомусь зекономити. Торік, оскільки
ми придбали 2 км якісних гірлянд, з
минулих років залишилися невеличкі
кульки червоних і золотистих (матових) кольорів, будемо зараз також їх
використовувати.
Скелелази стверджують,
що на гору завжди легше видряпатись, аніж потім з неї
злазити. Отак і з ялинкою. Її
простіше вдягнути, аніж… роздягнути.
– Ялинка стоїть майже місяць: у вітер, дощ, сніг, – каже
дизайнер. – Прикраси та гірлянди плутаються, іграшки
б’ються. Наприклад, торік на
нові гірлянди місто витратило велику суму. Тож ми дуже
старанно і обережно знімали
їх з ялинки. А якби вони побилися? Що б ми робили? Нові
ялинкові прикраси коштують
великі гроші!
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Я вже вчетверте поспіль прикрашаю міську ялинку. Звісно ж, намагаюся, щоби вона не повторювалася…
Цього року ми чіплятимемо на неї
великі пластикові кулі срібного, золотого та червоного кольорів. Вони
дешевші, аніж скляні, і не так б’ються.
Метеорологи запевняють, що нинішньої зими снігу буде обмаль, тому я
вирішила прикрасити ялинку білими,
пухнастими віночками. Їх ми замовили
у чернівецького приватного підприємця. Мені вони дуже сподобалися.
Гадаю, ялинці вони пасуватимуть,
будуть замінювати їй сніг.
– Загалом, я прихильниця мінімалізму, стриманості, – каже пані Катерина.
– Не люблю «вінегрету». У своїх роботах
зазвичай використовую не більше трьох
кольорів. Проте, звісно, при цьому може
бути багато різних відтінків. Улюблені мої
кольори – золотий та срібний…
– Пам’ятаю, перша моя ялинка
була… в тумані, – згадує Катерина Клефос. – Тобто, з іншого кінця площі її було
ледь видно. З погодою в мене окремі
пригоди. Щороку, як тільки починаю
прикрашати ялинку, вона раптово
змінюється і стає справді зимовою. Два
роки тому чіпляла іграшки за температури мінус 20. Ось і тепер: вихідні були
сонячні, а в понеділок, як тільки ми розпочали роботу, – туман, холодно, сиро…
– Добре, коли ялинку періодично прикрашає інший дизайнер. Адже у кожної людини
свої ідеї щодо оформлення,
вподобання… Проте мені прикрашати головну ялинку міста
не набридає. Найважче, коли
іграшки затримуються, їх вчасно не довозять, я тоді починаю
переживати, кажу, що це вже
буде моя остання ялинка… Для
мене головне – розпочати роботу, бо це як перед іспитом:
нервуєшся, «серце в п’ятах», а
потім збираєшся, концентруєшся – і чітко відповідаєш.

– Якось я вирішила прикрашати
ялинку великими білими бантами.
Думала робити їх зі шкіри. Звісно
ж, що не натуральної, – посміхається Катерина. – Проте, щоби такі
банти пошити, знадобився би цілий
кілометр дерматину. Таку кількість
ми не могли знайти ніде в Україні.
Зрештою, робила їх власноруч із
сіточки. Здавалося б, бантик голкою
зшити… Проте на один йшло хвилин
15, після десяти таких бантів я дуже
втомлювалася. А потрібно було зробити 700 бантів! Допомогла сестра,
яка працює у весільному салоні в
Кам’янець-Подільському. Вона приїхала і показала, як робити банти
швидше, за допомогою «пістолета».
Тож я з мамою, і ще дві мої сестри, два
тижні робили ці банти. Одна їх клеїла,
інша зав’язувала-перев’язувала, пакувала банти гірляндами, щоби зручно було їх одразу чіпляти на ялинку…
Цікаво, що родом Катерина з Молдови і в Чернівці потрапила випадково.
– Навчалася на дизайнера у Вижниці сім років, за обміном, адже мій
прадід у дореволюційні часи жив в
Україні. Враження від місцевої природи, народних традицій, звісно, надзвичайні. Коли ж моя сестра вийшла заміж
і оселилася у Кам’янець-Подільському,
я багато разів їздила до неї. Я годинами
прогулювалася Старим містом, знала
його вже досконало. Зрештою, була
впевнена, що переїду туди жити. Мої
ж відвідини Чернівців обмежувались
автовокзалом, залізничним вокзалом
та вулицею Головною. І от наприкінці
навчання у Вижниці моя подруга (родом із Путили) запропонувала мені
вирушити з нею у Чернівці. Для мене

це було так несподівано – дивовижна
пригода!
У Чернівцях – просто казкова архітектура, щоразу знаходжу для себе якусь нову скульптуру, ліпнину на, здавалося б,
уже знайомих будинках. І це
так цікаво!
Винайняли квартиру, почали шукати роботу. І тут наш сусід, який
працював прорабом у культурно-просвітницькому центрі на вул. Руській
(він тоді якраз добудовувався), запропонував нам розмалювати в спортзалі
стіну. «Дівчата, ви ж все одно зараз
байдикуєте, підзаробите грошенят», –
сказав. А через тиждень-два, коли ми
завершили роботу, дізналися, що директор центру саме зараз шукає таких
викладачів. І ми вирішили спробувати.
Уже працюю тут восьмий рік.
– Робота з дітьми мені дуже подобається. Наприклад, мене щоразу
дивує, як вони по-своєму сприймають
світ. Нещодавно з третьокласниками ми пригадувала казку «Ріпка». Я
трішки переживала, чи знають вони
цю казку, чи буде їм це цікаво… А вони
так загорілися нею, увійшли в гру, що
я після уроку вийшла з класу з неймовірним піднесенням!
Це чудово, коли діти знають казки,
багато читають, я по своїм вихованцям
бачу, що батьки з ними серйозно і підготовлено займаються. Зараз я навчаю
дві групи дітей (разом 24 дитини),
різного віку. Пам’ятаю, якось мене
хтось запитав: «В тебе діти є?» А я відповідаю: «Так, тринадцять!» А потім:
«Ой, ні! Це учні мої!»

Якось кілька років тому до
мене підійшла моя малесенька
вихованка і питається, чи буду
я займатися з дітьми у вихідні.
Я відповідаю, що не буду, бо
їду додому. А вона: «Куди додому?» «До мами».
– До мами? – Підіймає вона
на мене свої здивовані оченята. – В тебе є мама? Ти ж така
стара!
Я вибігла в коридор і там
ледь не плакала від сміху. А
тринадцятирічна дівчинка
(яка, звісно, все це сприймає
вже по-іншому) підійшла до
мене і каже: «Хіба ви не чули,
що вона сказала? Що ви стара!» «Ну звісно! Їй же 5 років,
а мені 25, я для неї вже старенька тітонька!»
– Своїх вихованців я дуже люблю,
– зізнається Катерина. І одразу жартує.
– Незважаючи на мінімальну зарплату. Я
так до них звикла… Найважливіше ж, що
кожного разу під час занять вони змушують мене думати. Здавалося б, ніби
я і доросла, і багато чого знаю… Проте
вони не дають мені спокою, змушують
в інтернеті шукати якісь нові техніки,
перечитувати літературу, передивлятися усі мультики, щоби спілкуватися
з ними однією мовою… Є такий вислів:
«устами дитини глаголить істина». І
справді, діти іноді видають такі «перли»,
інтуїтивно відчуваючи, що є правдою, а
що ні, помічають такі речі, які ніби і на
поверхні, але для багатьох дорослих
зовсім непомітні…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора
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