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відпочинок?
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Родинне свято

Коли подружжя має понад 30 років на двох
міліцейського стажу, День міліції, який в Україні
відзначається 20 грудня, перетворюється з
професійного свята на сімейне.

7 стор.

Які вони були – звичайні європейці
1913-го, сто років тому, напередодні Першої світової війни? Про що
мріяли, як жили, чим пишалися?
Відомий буковинський політолог
та історик Ігор Буркут, спільно
з провідними науковцями нашого краю, започатковує на сторінках «Версії» нову рубрику

«Напередодні Великої Війни»
Вражаючі історичні колізії, несподівані аналогії із сучасністю,
правдиві побутові деталі…

акценти тижня
К

ожний буковинський митник заробив
для держбюджету 2,7 млн. грн. Прозвітовано: план надходжень до держбюджету
2012-го митники виконали й навіть перевиконали. Рентабельність митниці сягнула понад
3000%(!) Із прийняттям нового Митного кодексу
та запровадженням електронного декларування покращилась співпраця з бізнесом.
Щомісяця електронних цифрових підписів
більшає – зростає кількість суб’єктів ЗЕД.

Д

амби побудують у трьох буковинських
селах – Йорданештах Глибоцького, Тарасівцях Новоселицького та Довгопілля Путильського
районів. Про це повідомили на прес-конференції
у Басейновому управлінні водних ресурсів р.
Дністер з нагоди відкриття двох автоматизованих гідрологічних постів і презентації Атласу Дністра. Детальніше – у наступному числі «Версій».

С

юрприз від гепатиту: обласні чиновники
від охорони здоров’я зізналися, що Регіональної програми з профілактики та протидії
гепатитам, яку вони збиралися представити на
громадське обговорення майже місяць тому,
просто не існує. Так відповіли вони на вимогу
журналістів надати копію проекту програми. Натомість благодійні фонди «Життя заради життя» і
«Нова сім’я» оприлюднили на прес-конференції
результати експрес-тестування на гепатити, що
проводилося у 24 регіонах України у липні цього
року. Зокрема, зі 152 людей, які пройшли експрес-тестування у Чернівцях, виявлено 3 позитивні експрес-тести на гепатит В і 16 – на гепатит
С. Є підстави вважати, що вірусним гепатитом
С інфіковано майже 10% населення України.

Н

айближчими вихідними чернівецькі
пластуни передадуть Вифлиємський
Вогонь Миру до церков та скаутам Молдови. Запалений за складної ситуації на Близькому Сході, він доставлений до Австрії у спеціальному контейнері. 15 грудня на урочистій месі
в одному з віденських соборів відбулася його
офіційна передача делегаціям скаутів з різних
країн. Серед делегатів з України були пластуни з
Чернівців. Окрім церков та вірменської громади,
пластуни поширять Вифлеємський вогонь
у лікарнях, притулках, дитячих будинках,
будинках для людей похилого віку, військових
частинах тощо, аби чарівний дух Різдва відчули
ті, хто не має можливості святкувати його вдома.

У

День Св. Миколая обласний благодійний фонд допомоги дітям, хворим
на рак та лейкемію, «Подаруй дитині
життя» влаштував театралізоване свято для
маленьких пацієнтів двох обласних дитячих
клінічних лікарень. Виставу підготували студенти Чернівецького політехнічного коледжу.

Л

ебеді втекли з Чорториї. Сніги занесли дорогу до ставків у Чорториї на
Кіцманщині, де вже майже 30 років зимували
на теплих ключах лебеді. Це унеможливило підгодовування шипунів добровільними
помічниками й туристами, і лебеді полетіли з
цих водоймищ. Місцеві жителі сподіваються
на повернення птахів, коли потеплішає: час
від часу вони бачать, як лебеді пролітають,
тобто вони зимують десь неподалік. Ні екологічні служби, ні інші представники влади
долею шипунів не переймаються. Створити
оплачувану посаду єгеря, який доглядав
би цих пернатих, досі не спромоглися.

Н

ове ускладнення погодних умов і
дорожнього руху у Румунії. У зв’язку з
цим, Генконсульство України в Сучаві рекомендує жителям нашої області утриматися від
поїздок до сусідньої країни. За необхідності
виїзду автотранспорт повинен мати зимові
шини, ланцюги, лопати та інше обладнання,
необхідне для боротьби зі сніговими заметами.
Бо у повітах Вранча, Васлуй Бакеу, Сучава,
Ботошань заблокована більшість доріг національного та місцевого значення. Європейська
магістраль Е-85 «Сірет – Бухарест» функціонує зі значними обмеженнями, як і дороги
в напрямках «Сучава – Бая Маре» і «Сучава
– Ботошань». Там тимчасового заборонений
рух вантажівок вагою понад 7,5 тонни.

Цитати тижня
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від Фірташа

Щодо кар’єрних перспектив Михайла Папієва:
«Від того, що ти підеш в уряд
(міністром), то я тобі даю
гарантію, що ти себе не увіковічниш, окрім ганьби. Бо
грошей в бюджеті немає, нічого ти дати не можеш. Тому
в нас була така досить емоційна дискусія, він на мене,
мабуть, частково образився.
Бо я бачив в його очах, що його
це не дуже тішило, особливо
моє бажання, аби він не поїхав із Чернівців»…
Про майбутнє Михайлішина: «Якщо буде мер
справлятися, якщо він покаже себе – так ви йому і результат (на виборах). А якщо
ні – ну так вибач Віталіку,
ти показав себе, іди відпочивай, може ти і хороший
хлопець – але займися чимось
іншим».

Сторожинець став містом
майбутнього

За результатами конкурсу серед малих міст Буковини «Моє місто
має майбутнє», який проводився громадською організацією «Асоціація
виробників Буковини» за підтримки Німецького
товариства міжнародного співробітництва GIZ,
перемогу здобула Сторожинецька міська рада.
Підсумки змагання підбили на круглому столі за
участі чиновників облдержадміністрації, регіонального координатора проекту «Сприяння
економічному розвитку та зайнятості» GIZ в Чернівецькій області Марії Порчук, представників
обласної служби зайнятості, експертів проекту,
мерів міст. Призовий фонд розміром у
60000 гривень переможці розділили
з Хотинською та Заставнівською
міськими радами, які посіли відповідно ІІ та ІІІ місце у конкурсі.
Окрім призерів, у змаганні взяли
участь міста Новоселиця, Сокиряни, Кельменці, Вижниця – усього
сім малих міст.
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погляд політолога

К ОНСТ А Т А Ц І Ї

Передчуття нової епохи
Сучасний світ все глибше поринає у глибоку та всебічну кризу. І не лише фінансово-економічну. Насамперед – у моральну та
ідейну. Поклоніння «золотому тільцю», власний цинізм і повна аморальність заганяють скоробагатьків до глухого
кута. Ніби величезного багатства вони вже досягли, проте не мають не
лише щастя, а й навіть елементарного відчуття дійсного задоволення
від реалізованої мрії. Все одно, як прагнули великої любові, а замість
неї отримали набір платних послуг від професійної повії.
Утім, багатії світу, хоча й визначають його розвиток, все ж становлять меншість. Значно більше живе на нашій планеті бідняків і людей
середнього достатку. Більшість з них невдоволена станом суспільної
моралі, особливо повсюдними брехнею та шахрайством. Як правило,
люди не бачать реального виходу з такого становища. Не дивно, що
так швидко поширюється очікування «кінця світу» як визволення від
усіх бід. Така вже людська натура: хочеться всі проблеми вирішити
водночас і без зусиль зі свого боку. Мовляв, старовинний календар
майя завершується датою 21 грудня 2012 року, тож світ цього дня має
припинити своє існування.
Щоправда, чимало людей налаштовані оптимістичніше. Вони хочуть вірити у те, що після означеної дати світ… вступить у нову епоху.
От просто наступного дня на зміну загальному цинізму прийде глибока
віра, а повсюдна брехня поступиться правді та моралі. Адже романтичні
натури ще народжуються і чисті людські почуття якась частина людства
зберігає попри постійні розчарування та зневіру. Тим більше, що й релігійні лідери світу закликають людство до морального вдосконалення
і повернення до духовних цінностей.
Історія дає чимало прикладів глибоких криз, вихід з яких завжди
знаходився. Інша річ – яким він був. На жаль, такими могли стати і
кривавий конфлікт вселенського масштабу, і хвиля революцій, що
прокочувалися різними країнами і потім отримували різні гарні імена на
зразок «весни народів» чи «арабської весни». Та «рай земний» після
таких потрясінь ніколи не наступав. Швидше – навпаки. Втім, рано чи
пізно починалися й позитивні зміни, які дозволяли людям покращувати
умови власного життя, піднімати загальний рівень освіти й культури.
Нині світ наближається до чергової у своїй історії глибокої зміни.
Для когось вона стане «кінцем світу», для інших – початком нової епохи.
Старе мусить відійти, поступившись місцем новому. Далеко не завжди
нове означає «краще». Проте його прихід неминучий. Недарма більшість народів завжди з нетерпінням очікує Нового року, покладаючи
на нього великі сподівання. Коли перелякані «кінцем світу» вранці 22
грудня вилізуть зі своїх схронів, їхній радості не буде меж. А Новорічну
ніч вони святкуватимуть вже на повну котушку. Аби тільки з тих радощів
не впали у крайнощі та не наробили якихось бід. Бо з невеликого розуму
можна влаштувати собі індивідуальний «кінець світу» і не побачити, в
яку нову епоху людство вступатиме у найближчому майбутньому. Якщо
воно, звичайно, туди вступить…

Ігор БУРКУТ

«Версії» повелися необачливо, коли повідомили, що збирають скарги всіх неводоволених роботою
Обленерго. Дзвінки та звернення пішли як злива. Та ми вибрали найбільш кричущі. Водночас, щоби на ваші
скарги була потрібна реакція, звертайтеся із заявами до Чернівецького обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України за адресою: Чернівці, вул. Маяковського, 33.
Монополіст: на
користь собі
чи людям?

Почали ми виготовляти документи на нерухоме
майно села. А це ж і дороги, і будівлі, одне
слово, все, чим володіє територіальна
громада. Бо без цих документів ми навіть
не можемо укласти договір з РЕМом на
освітлення вулиць! І тут виникає досить
дивна ситуація. Щоби ми, громада, за
свої кошти могли освітити вулиці, нам
потрібен проект. Його виготовляє виключно приватизована структура ПАТ
«ЕК «Чернівціобленерго». Коштує ж цей
проект – лише на одну вулицю із 30 світильників! – до 10 тисяч гривень. Чогось
я тут не розумію. Бо, як на мене, вартість
проекту мала би бути суто номінальною.
І проблема ця не тільки Михальчанська.
З цим зіткнулися всі села області. Може,
варто було б розглянути цю проблему
на сесії обласної ради та вирішити її на
користь людям?!
Утім, наші михальчанські люди вже
міркують над тим, як самотужки викрутитися із цієї ситуації. Надумали ми проводити світло до стовпів від кожного будинку. Та це – на крайній випадок. Адже
державу поки що ніхто не відміняв?!

Захарій ШЕВЧУК, голова
Михальчанської сільської ради
Сторожинецького р-ну

«Сокирянський РЕМ
«помилився» на
1700 гривень»,

– розповіла мешканка
Василівки Галина БУРЯНЧУК, яка
приїхала до редакції, щоби повідати про свої
поневіряння:
«У мене стоїть двохзонний лічильник. Удень я
топлю котел дровами, а вночі підключаю до електрики. Доволі зручно. Та одного разу я отримала
платіжку, в якій було зазначено, що маю борг у
1700 гривень. Мені почали телефонувати, шантажувати, що відключать негайно від світла.
Чесно кажучи, я злякалася і – заплатила. Певно,
чорт поплутав. Бо через місяць я знову отримую
повідомлення про борг, але вже у 1725 грн.
Тут вже я обурилися і поїхала до Сокиряньского РЕМу. Почали розбиратися. Сам начальник,
Іван Миколайович Рибак, усе перерахував. І виявилося, що жодного боргу в мене немає. Помилка,
мовляв, та повертати гроші мені не будуть. Але
ж покази знімав контролер! Тоді я запропонувала
перерахувати всю використану електроенергію
від дня встановлення лічильника. На чий бік помилка, той і заплатить. Але РЕМ навіть на це

регіональні

не пристав. Довелося писати заяву на ім’я начальника з проханням пояснити мені, чому вони
відмовляються перераховувати та не хочуть мені
видати розрахункову книжку. Бо чула по телевізору з вуст першої особи «Чернівціобленерго» про те,
що книжки видаються. До речі, я вже кілька разів
за нею приїжджала. А це ж 25 кілометрів! Та ще й
за такої погоди, коли й автобус ходить раз на день,
а цими днями й узагалі не їздить. Та я все ж таки
добралася знову, натомість у мене навіть заяву
не прийняли: сказали, що немає секретарки.Тому
я залишила заяву на столі».
Редакція намагалася додзвонитися до начальника Сокирянського РЕМу п. Рибака. Та не вдалося.
Ми залишили йому редакційний телефон – він не
відгукнувся. Зрештою, Івана Миколайовича можна
зрозуміти: в енергетиків нині багато роботи через
негоду.
Та все ж ця історія мала продовження. Пані Галина зателефонувала, що її заяву зареєстрували.
Вона не втрачає також надії отримати хоча б на
ксероксі роздруковану розрахункову книжку. Втім,
жінці знову доведеться їхати за нею до Сокирян…
Незрозуміло інше: чому в справу повинні втручатися газети та інші організації, щоби споживачка
отримала те, що їй належить за законом?

За чиї гроші телефонувати?

–Розношу платіжки Обленерго, бо мені шкода людей: серед них багато пенсіонерів.
До поштового відділення у Михальчі вони просто не дійдуть. А якось місяць тому представник РЕМу сказав, щоби ми телефонували людям. Нехай вони, мовляв, приходять за
платіжками самі. А в нас 1350 дворів – хто за дзвінки буде платити? Це ж гроші!

Вікторія СКИДАН, поштарка із Заволоки

Порадили мені нещодавно відвідати засідання
Громадської колегії (регіональної комісії) з питань
захисту суспільної моралі в Чернівецькій області.
Піди, мовляв, цікаво буде.
І що ви думаєте? Я, звісно,
підозрював, що і в нашому
місті правоохоронці ганяють сутенерів і проституток,
соцпрацівники інформують першокурсників про небезпеку підчепити ВІЛ-інфекцію, а морально підковані
чиновники пильнують репертуарну політику місцевих
культурно-розважальних закладів… Проте слухати півгодинну дискусію про збитошництво славнозвісної чернівецької тьоті Соні аж ніяк не був готовий.
Зрештою, чи «блюде» тьотя Соня вірний напрямок,
чи трохи з нього збочує – я так і не зрозумів… Еротична
крамниця «У тьоті Соні» (а саме про неї йдеться) розташована зовсім поруч із науковою бібліотекою – а теперішні
студенти знаєте які? Їм же тільки палець покажи, не те
що!.. Та й мешканці житлового будинку, що на всі свої
чотири поверхи хвацько настовбурчився над підвальним
приміщенням крамнички, мабуть, сплять неспокійно: в
рожевих рольових снах кошмарять їх думки про різні цікаві
гумові штурхенції, наручники та пльоточки…
З іншого боку, досі крамничка – 17 років, перша подібна у місті! – проблем жодних нікому не створювала:
клієнт тут, хай і специфічний, та миролюбний, продукція
– сертифікована… Коротше, колізія: без кількох юридичних департаментів навіть такій високоповажній комісії
законослухняних чиновників-моралістів отак одразу, з
першого наскоку, вірного та взаємозадовільного рішення
з такого дражливого питання – ну аж ніяк не прийняти!
Отож, дорадчий акт трохи затягнувся… хоча так і не
відбувся. Втім, – зловив я себе пізніше за кволу думку, –
протягом засідання – жодного слова про корупцію! Нагадаю, за даними найсвіжішого дослідження міжнародної
громадської організації Transparency International, щодо
рівня корупції у світі Україна посіла 144-те місце з-поміж
176 країн. Подібний результат, на погляд Transparency
International, вважається «ганьбою для нації». Але Буковини те, певне, не стосується. Корупція – поза межами
комісійної моралі?
P.S. Як і те, наприклад, що, окрім проституток і
сутенерів, у Чернівцях «ганяють» ще й директорів
книгарень та кінотеатрів. Але це вже інша чудернацька
чернівецька історія.
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Чернівці таки добряче притрусило –
не лише снігом, а й… сміттям!

Наприклад, з вулиці Шептицького комунальники не
вивозили його майже тиждень. Нещодавно вони спромоглися таки «визволити» зі снігового полону сміттєві
контейнери, залишивши, проте, напризволяще отакіот кучугури. Вони, схоже, ще довго милуватимуть очі
чернівчан та заїжджих туристів.
Чернівці: Мій Відень, мій Париж, мій Улан-Батор?!

Фото Ігоря Константинюка

Дороги й досі не розчистили
На Буковині все ще триває боротьба з наслідками негоди. Новий
удар стихії 15-16 грудня відрізав від сполучення 87 населених пунктів у
Заставнівському, Хотинському, Глибоцькому, Герцаївському, Новоселицькому, Сокирянському та Кельменецькому районах. Рух на цих автошляхах частково відновлений та повністю впоратися зі стихією й досі
не вдалося. Зокрема, рятувальники з доріг відбуксирували 223 одиниці
техніки, серед них 15 вантажівок, 175 легковиків, 6 пасажирських
автобусів, 19 мікроавтобусів та 8 карет швидкої допомоги. До заходів
із забезпечення проїзду на автошляхах краю залучили 207 одиниць
техніки та 812 осіб – працівників МНС і Служби автомобільних доріг.
Проте, без електропостачання й нині залишаються 27 населених
пунктів, 10 з них – частково.
Хоча зверхники краю запевнили журналістів, що на ранок 17
грудня вже було відновлене сполучення з 51-м населеним пунктом
проблемних районів, та з достовірних джерел відомо, що, скажімо, в
Заставнівському районі є чимало сіл, до яких снігоприбиральна техніка
не доїхала… Подібне і на Сокирянщині.
На вчорашній ранок до 24 буковинських сіл все ще не було проїзду.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ініціатива

Хто призначає почесних громадян?
Чернівці дуже багаті на неординарних, цікавих, заповзятих та
відданих справі людей. У будь-якій сфері. Чи не через це ми часом
відкидаємо когось з них, незаслужено забуваємо, водночас піднімаючи
ледь не до небес коли не гірших, то принаймні рівних по заслугах?
Розглядаємо людські діяння через політичну призму сьогодення, не
беручи до уваги, що кожний з них робив усе це для наших чудових
Чернівців.

…1964 рік. Всесоюзний огляд колективів художньої самодіяльності.
Буковинці привезли до Москви й показали у Великому Кремлівському Палаці
виставу самодіяльної опери Палацу
культури працівників легкої промисловості. Лікарі, інженери, електрики й
ткачі, вчителі, студенти й бібліотекарі
в образах«багатонаселеної» опери Мусоргського: Бориса Годунова, Шуйського, Марини Мнішек, Шинкарки, Пімена,
Юродивого – вразили вибагливого московського глядача, а головне – отримали
високу оцінку Народного артиста СРСР
Івана Семеновича Козловського.
А«закрутили» усе це дві жінки – тодішній директор усім відомої «текстилки»
Надія Спиридонівна Красовицька та її вірна соратниця, керівниця оперної студії
Міра Михайлівна Роднянська.
Цього року спливло 15 років з відходу
Надії Красовицької у вічність. На жаль і
на диво, її імені немає навіть у згадці про
Палац культури «Восходу» у Вікіпедії.
Немає на її честь меморіальної дошки ні на
будинку, де вона мешкала, ні на будівлі
Палацу. І звання Почесної громадянки їй
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не присвоєне, хоча скористатися якимись
перевагами такого звання вже нема кому.
Але ж йдеться про жінку-подвижницю,
яка протягом понад 10 років очолювала
колектив Палацу культури працівників
легкої промисловості. Уявляєте, яка
армія людей за ці 10 років долучилася
до культури, одних лише самодіяльних
колективів у «текстилці» було понад 40,
між ними – два Народних. А ще – численні
курси, гуртки, клуби за інтересами, чудова бібліотека тощо. Коли доводиться
спілкуватися з людьми з цієї культурної
«арміі», усі згадують цей час свого життя
як найкращий та найцікавіший. А серед
них же цілком успішні люди, що відбулися – скажімо, колишній головний інженер
Машзаводу Богдан Крисюк, нині вже покійний лікар Юрій Краснобаєв, колишній
головний бібліограф університетської
бібліотеки Інна Карпенко тощо.
Коли ж 1967 року Надія Спиридонівна перейшла на викладацьку роботу до
культпросвітучилища, вже через рік, враховуючи величезний організаторський
талант і глибоке знання клубної справи,
її призначили директором цього навчаль-

ного закладу. Тут уже її досвід дійшов не
лише до кожного буковинського села,
де працювали її випускники – завідувачі
клубів та бібліотекарі, а й розповсюдився
Україною і навіть за її межами. Слід віддати Надії Красовицькій належне: вона завжди цікавилася долею своїх вихованців,
обов’язково зв’язувалася з районними
відділами культури стосовно умов для
молодих спеціалістів. Була мудрим наставником і для молодих викладачів.
Як на мене, ринкова економіка, в
якій багато хто бачив рятівний круг для
незалежної України, насправді не підняла
нашого життя, натомість ми втратили значну частину культури, освіти, дошкільного виховання, медицини, житлового
забезпечення. Бо державі не під силу
тягнути на собі той віз, який скинули нові
українці з плечей приватизованих ними
підприємств.
Але ж є ще серед живих люди, до
чиїх доль свого часу доторкнулася Надія
Красовицька! Тож пропоную всім, хто
пам’ятає цю чудову жінку, бути достойними світлої пам’яті її та відгукнутися. Не
така складна справа – виставити матеріал
про неї в Інтернеті. А, може, спільними
зусиллями спроможемося ще й на меморіальну дошку?

Віктор ОБДУЛЕНКО, наступний
після Н.С.Красовицької директор
Палацу культури працівників
легкої промисловості, член Спілки
журналістів України та Національної
музичної спілки

кримінал

Б

уковинця затримали в Борисполі з контрабандою.
Чоловік намагався провезти контрабандою засоби
для прихованого стеження з Китаю. При митному огляді
у правопорушника вилучили 12 заборонених для вільного поширення на території нашої держави технічних приладів: GSM-мікрофон і ручки з вмонтованими аудіо- та
відеозаписувальними пристроями. Порушено кримінальну
справу. Наразі чоловік перебуває на підписці про невиїзд.

П

рацівники БТІ займалися махінаціями. Прокуратура
Чернівців завершила досудове слідство у кримінальній
справі стосовно трьох працівників БТІ, обвинувачуваних у службовій підробці. Їх підозрюють у виготовленні
та використанні підроблених документів, – повідомила
прес-служба прокуратури області. Зокрема, 2005 року
під час інвентаризації земельної ділянки на ринку «Добробут» вони в інтересах однієї фірми внесли у матеріали
інвентарізації недостовірні дані про наявність у цієї фірми
автостоянок, які на той час ще не існували, чим сприяли
незаконній приватизації двох земельних ділянок на ринку.
Кримінальну справу розглядатиме Першотравневий суд.

Н

а свинофермі загинув працівник. Трагедія сталося робочого дня на підприємстві АПОП «Золотий
колос» у Новоселицькому районі. Наразі комісія зі спеціального розслідування з’ясовує причини та обставини
цієї смерті. Очевидці стверджують, що працівник раптово втратив свідомість і впав на бетонну підлогу. Зусилля
лікарів районної лікарні, куди доправили потерпілого,
виявилися марними: через кілька днів він помер.

Ч

оловік під виглядом податківця видурював у
людей гроші. Невідомий телефонував мобільником
на фірму, представлявся начальником відповідної районної податкової інспекції і вимагав у директора підприємства 3000 гривень. Однак злочин не вдалося здійснити
до кінця. Наразі відкрито кримінальне провадження за
статтею «замах на злочин та шахрайство» КК України.

У

Чернівцях затримали кишенькового злодюжку. Зазвичай довести цей вид злочину дуже непросто.
33-річного чернівчанина спіймали на гарячому, коли він
у тролейбусі намагався витягти гаманець з 7-ма сотнями гривень із сумочки 36-річної буковинки. Затриманий
уже не вперше займався крадіжками в міському транспорті. Тепер йому «світить» 5 років позбавлення волі.

У

читель побив учня? Як з’ясувалося у ЗОШ №33
на уроці історії в 7 класі між вчителем та учнем виник конфлікт, який закінчився побиттям школяра. Наразі семикласник з синцями та саднами лікується у
міській дитячій поліклініці. За цим фактом прокуратура Шевченківського району проводить перевірку.

В

икрали 39 автівок, 38 уже повернули. За 11 місяців
2013-го на Буковині зареєстровано 39 випадків незаконного заволодіння транспортними засобами. 16 з них
розкрито працівниками обласної автоінспекції, 22 – за участі
різних підрозділів ДАІ. 38 автівок вже повернуті власника,
причому 2 з них розшукувалися Інтерполом, – повідомляє
прес-служба УДАІ УМВС України у Чернівецькій області.

актуальні
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Коломийський зять
пантруватиме
чернівецьку свободу
Руслан Зелик став куратором Буковини
від політради націоналістів
– Горук чи Каспрук? – допитувалися журналісти у Руслана Зелика,
– «Свобода» жодним чином не
народного депутата України від Всевіддасть комусь наперед місто чи
українського об’єднання «Свобода»
область. А буде змагатися за те, щоб
щодо можливого спільного кандидасаме її представник був єдиним опота на посаду мера від опозиційних
зиційним кандидатом на можливих
об’єднаних сил на найближчих місвиборах мера, – наголосив голова
цевих виборах.
Чернівецької міської організації
– Це вирішуватимуть Тягнибок і
«Свободи» Назар Горук, який також
Яценюк, – ухилявся той від прямої
був присутній на зустрічі з журнавідповіді.
лістами.
Минулих вихідних свободівець
Проте, звісно ж, остаточне ріприїхав до Чернівців поспілкуватися
шення щодо кандидадата на посаіз журналістами: розповісти про «виду Чернівецького міського голови
гнання Табалових», власноручне
ухвалюватиме політрада партії ВО
пиляння навколопарламентського
«Свобода». І кожний член партії
паркану («я невисокий на зріст – то
змушений буде його виконати…
пиляв паркан болгаркою знизу»),
про заохочення «регіоналів» спілкуватися українською.
– Українських націоналістів намагаються очорнити як «ксенофобів».
Проте єдина ксенофобія в Україні, про яку нині можна вести мову, є українофобія. Носіями та поширювачами українофобії є правлячі Партія регіонів
і комуністи, – наголосив пан Руслан.

*ПАНТРУВАТИ 1. Дивитися пильно, уважно. 2. Доглядати кого-, щонебудь, дбати про когось.

Пан Руслан живе в Коломиї, тож добре обізнаний
з «чернівецькою специфікою»

інформує облрада

Адреса

1.

Приміщення другого
поверху будівлі
літ А орієнтовною
площею 23,3 кв.м.

пров.
Текстильників, 1 в м.
Чернівцях

Термін виконання робіт з оцінки - не
більше 10 календарних днів.
Документи, які необхідно подати: *заяву
на участь у конкурсі, *нотаріально посвідчену
копію установчого документа та сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України (у
разі подання документів вперше), *копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, *письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами, *інформацію про претендента, в якій
зазначається досвід проведення незалежної оцінки подібного майна, *конкурсну пропозицію, що
подається у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості робіт, а також терміну
їхнього виконання.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1, каб. 304.
Конкурс відбудеться 17 січня 2013 року
об 11.00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул.
Грушевського, 1, каб. 335.
Останній день прийому документів на участь
у конкурсі – до 17.00 год. 11.01.2012.
Телефони для довідок: 52-39-27.

1.

№
п/п

Назва об’єкта

Приміщення двоповерхової будівлі

Назва об’єкта

Адреса

вул. Кафедральна, 2 в
м. Чернівцях

Адреса

Площа
(кв.м.)

№
п/п

404,3

ставка
орендної
плати в
місяць за 1
кв.м (грн)

Майя ФІЛІПЕЦЬ, заступник
начальника управління
надходження доходів – начальник
відділу аналізу та звітності ГУ ПФУ
в Чернівецькій області

26,14

Місячна
орендна плата (грн)

Особливі умови оренди
Використання майна під розміщення їдальні без здійснення торгівлі товарами
підакцизної групи;
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди
(у разі оренди на 3 і більше років);Оплата витрат за нотаріальне посвідчення
договору оренди за рахунок орендаря.
Особливі умови оренди

частина гаража літ. «К» площею
226,70 кв.м; гараж літ. «Л» площею 218,00 кв.м.; склад літ. «Т»
площею 59,70 кв.м.; частина
гаража літ. «А-А′ « площею 85,1
кв.м;вбиральня літ. «С»; погріб
ПГ; асфальтована площадка з
оглядовою ямою

Використання орендованого майна за пропозицією орендаря;
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
Вул. О.Кошового,
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 відсо1.
10378,69
57 в м. Чернівцях
тків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору оренди за рахунок
орендаря.
Використання майна під розміщення апарату самообслуговування
об’єднаної системи миттєвої сплати;
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
Частина приміщення
вул.
термін;
2.
першого поверху буФастівська, 2,
500
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 відсодівлі площею 3 кв.м.
в м. Чернівцях
тків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору оренди за рахунок
орендаря.
На ставку орендної плати нараховується податок на
17.00 год 4 січня 2013 р. в каб. 304. Розгляд пропозицій
додаються пропозиції щодо терміну оренди, нотаріально
додану вартість у розмірі 20%.
17 січня 2013 року.
посвідчені копії установчих документів (для юридичних
Для ознайомлення з об’єктом оренди та за довідками
Заяви на оренду відповідного майна подаються в обосіб), копії витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру
звертатись в обласну раду за адресою: м. Чернівці, вул.
ласну раду каб. № 304 у довільній формі із зазначенням
юридичних і фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб
Грушевського,1 (каб. 342, тел. 52-39-27);
контактнихтелефонів,зворотноїадресизаявникатагарантії
і фізичних осіб-підприємців), паспорту та ідентифікаційного
-термінподанняпропозиційтанеобхіднихдокументівдо
обов’язковоговиконанняфіксованихумоворенди.Дозаяви
коду (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА оголошує конкурс на оренду нерухомого майна
Інформація про конкурс: Учасники конкурсу
ського,1 каб. № 335.
– юридичні та фізичні особи. Мета конкурсу – виДля участі в конкурсі необхідно подати в обзначення переможця на право укладання договору
ласну раду каб. № 304 заяву на участь у конкурсі
оренди за найвищою ставкою орендної плати за
довільної форми із зазначенням контактних телефо1 кв.м в місяць при обов’язковому виконанні осонів, пропозиції щодо терміну оренди у разі перемоги,
бливих умов.
нотаріально посвідчені копії установчих документів
Інформація про об’єкт оренди:
(для юридичних осіб), копію довідки про взяття
На ставку орендної плати нараховується пона облік платника податку на додану вартість (у
даток на додану вартість у розмірі 20%.
разі виникнення таких зобов’язань), копію витягу
Загальні умови: - для ознайомлення з об’єктом
(виписки) з Єдиного державного реєстру юридичоренди та за довідками звертатись в обласну раду
них і фізичних осіб-підприємців (для юридичних і
за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1 (каб.
фізичних осіб-підприємців), копію паспорту та іден342, тел. 52-39-27);
тифікаційного коду (для фізичних осіб та фізичних
- термін подання заяв та необхідних документів
осіб-підприємців). Конкурсні пропозиції щодо ставки
для участі у конкурсі до 17.00 год 11 січня 2013
орендної плати за 1 кв.м. та гарантії обов'язкового
р. в каб. 304.
виконання фіксованих умов конкурсу подаються у
Конкурс відбудеться 17 січня 2013 року об
закритому, підписаному або запечатаному печаткою
11.00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевконверті.

№
п/п

1.

Назва об’єкта

Приміщення
прохідної обласного клінічного
кардіологічного
диспансеру

Адреса

Площа
(кв.м.)

Назва об’єкта

Про рахунки для
сплати єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування від 1 січня
2013 року

№ 51

15

Початкова
ставка орендної
плати в місяць
за 1 кв.м (грн)

Особливі умови конкурсу

21,66

Використання майна під розміщення
магазину продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи;
Термін договору оренди – 5 років, якщо
орендар не запропонує менший термін;
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10 відсотків
від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі оренди
на 3 і більше років);
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору оренди за рахунок
орендаря.

Теле

теле

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Хоббіт: Несподівана подорож»: 11.40, 14.40, 17.45, 20.50;
«Цирк дю Солей: Казковий світ 3D»: 10.00.
Малий зал: «Піщана людина»: 15.10, 19.00; «Остання іскра життя»:
13.10, 21.20; «10 років потому»: 17.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«У пошуках Немо 3D»: 13.40, 17.00, 20.20; «Cirque du Soleil: Казковий
світ у 3D»: 15.20, 18.40, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Хоббіт: Несподівана подорож 3D»: 11.30, 14.30, 17.50, 21.10.
Малий зал: «Мій хлопець – псих»: 10.20, 12.20, 17.40, 21.20; «Бригада спадкоємець»: 14.20, 16.00, 19.40.
ПАБ «PUBLIK»
20 грудня: «Free Sound», м. Чернівці.
21 грудня: Кінець світу відміняється з гуртом «Life Park», м. Чернівці.
Розіграш ящика пива, конкурси, barman-show. Вхід вільний.
22 грудня: «Холодне сонце», м. Київ.
23 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
24 грудня: Classic New Year pre-party з гуртом «Violin Stream», м. Чернівці.
25 грудня: Rock New Year pre-party з гуртом «Знак води», м. Чернівці.
26 грудня: Blues New Year pre-party з гуртом «Формула ПЛЮС», м.
Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
24 грудня, 16.00: «Різдвяна казка». Виставка студії живопису центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом С. Боднарюк.
«Святий Миколай – творець благодіянь і чудес». Виставка дитячих робіт
художніх шкіл, студій «Akadem-Art» (Куваєва Л.І.), «Museum» (Михайленко О.М.,) гуртків Чернівецького міського палацу дітей та юнацтва.
Звітна виставка Чернівецького відділення СФХУ.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
23 грудня, 12.00: «Снігова королева».
ОРГАННИЙ ЗАЛ

25 грудня, 18.30: Різдвяний концерт Академічного камерного хору
«Чернівці» Чернівецької обласної філармонії. Художній керівник – Надія
Селезньова.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
23 грудня, 12.00: «Сірничок-малючок».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
20 грудня, 18.30: Концерт камерної музики. Солісти: Народний артист
України Павло Чеботов (скрипка), лауреат міжнародних конкурсів
Анастасія ван Проен (фортепіано).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА приймає пропозиції на оренду нерухомого майна. Пропозиції приймаються від юридичних та фізичних осіб.
Інформація про об’єкти оренди:

вул. Червоноармійська, 230 в
м. Чернівцях

№

до уваги платників
єдиного внеску

У Головному управлінні Державної казначейської служби України
у Чернівецькій області відкриті рахунки за балансовим рахунком 3719
«Рахунок для зарахування коштів,
які підлягають розподілу за видами
загальнообов’язкового державного
соціального страхування», які вступають в дію від 1 січня 2013 року.
Інформація про реквізити рахунків єдиного внеску за видами соціального страхування знаходиться на
сайті головного управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області
http://www.pfu.cv.ua в розділі «Єдиний соціальний внесок»/«Реквізити
рахунків для сплати єдиного внеску
від 01.01.2013».
Просимо всіх страхувальників від
1 січня наступного року використовувати зазначені реквізити при перерахуванні єдиного внеску.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки
майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області:

4

Великий китайський
цирк у Чернівцях

У рамках світового турне Великий китайський цирк відвідає Буковину. Циркачі
виступатимуть на сцені муздрамтеатру ім.
Ольги Кобилянської 26 та 27 грудня о
19.00. Артисти представлять екзотичну
новорічну програму «Повернення казки».
Вартість квитків від 60 до 200 гривень.
Квитки у касі ще є.

24 грудня

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.45 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.30 Заголовки.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Точка зору.
0 9 . 5 0 , 11 . 5 0 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
10.00,15.35 Т/с «Маруся».
10.45 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00 Новини.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.10 Х/ф «Травневi зорi».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
16.25 Т/с «Агент особливого призначення».
18.45 Агро-News.
19.15 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.10 Зимовий жарт з В. Моїсеєнком, В. Данильцем.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Новорiчний жарт з Ю.
Гальцевим.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
22.55 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Бенедикта ХVI в Базилiцi Святого
Петра.
ТРК «Ера».
01.00 Пiдсумки.
01.10 За 80 днiв навколо спорту.
01.15 Погода.
УТ-1.
01.20 Концерт гурту «Брати Карамазови».
02.50 З перших вуст.
02.55 Перший допомагає.
03.00 Про головне.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.00 Книга.ua.
05.20 Дiловий свiт. Тиждень.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.10
«ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.10 «Неймовiрнi перегони 2».
13.10 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.00,04.05 «Не бреши менi 3».
15.00 «Сiмейнi мелодрами».
15.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
2 0 . 1 5 М ел од р а м а « С теж к а
вздовж рiчки».
00.25 Драма «Хороший рiк». (2).
02.30 Х/ф «Секс, брехня i вiдео».
(2).
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.30 Х/ф «Двiчi в одну рiчку».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,12.25 Т/с «В очiкуваннi
любовi».
13.30 Концерт «День Народження
Iнтера».
16.05 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.20 «Спорт у Подробицях».
20.50,04.25 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Грак».
00.10 Т/с «Спроба Вiри». (2).
03.45 «Подробицi» - «Час».
04.30 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV
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05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,01.40,04.10 Погода.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.20,01.35
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.05 Х/ф «Татусi без шкiдливих
звичок».
12.25,13.00,22.05 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.50,20.10 Т/с «Лiквiдацiя».
15.45 Х/ф «Брестська фортеця».
18.45 Факти. Вечiр.
2 3 . 2 0 В ел и к а р i з н и ц я п о українськи.

01.45 Т/с «Офiс».
02.15 Твiй рахунок.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.35,23.45,00.40,0
2.35,03.25,04.15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.
00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.40,08.55,09.15,10.10,12.
30,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.50,23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,12.50 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00Т/с «Бiднi родичi».

11.50 «Хай говорять. Дiвчатка з
Владика».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15 Подiї Спорт.
19.20,04.00 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Право на правду».
22.00 Х/ф «Загублений свiт». (2).
00.00 Х/ф «Полюбити i померти». (2).
01.50 Х/ф «Четверта група».
04.40 «Хай говорять».
05.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02, 16.30 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 22.25, 03.10,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д\фільм «Герої міфів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.25 Д\фільм «Той, що пробудив
кам’яну державу» (В. Чорновол)
17.32 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\фільм «Авіа»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.10, 09.50 , 15.20, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10
«Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Найгарніші острови світу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

понеділок
понеділок
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
20.50 «Чотири щастя Оксани
Савчук»
22.00 Х/ф «Дідусь на Різдво» (1)

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Т/с «Якось у казцi».
12.55 Твою маму!
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35 Даешь молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,00.20 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Дайош молодьож!
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.

НТН
06.05 «Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф «Поїзд поза розкладом».
08.00 «Агенти впливу».
09.00 Т/с «Спас пiд березами».
10.55 Т/с «Оплачено смертю».
14.40 Т/с «Зворотнiй вiдлiк».
18.30 «Випадковий свiдок».
19.00,23.45,01.55,04.05 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Останнiй хижак Юрського перiоду». (3).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.35 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
04.35 «Танцюють всi! 5».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»

08.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Моя правда. Яна проти
Сашi. Таємницi «Холостяка».
11.10 Х/ф «Я бажаю тобi себе».
13.10 «Битва ек страсенсiв.
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.25 «Детектор брехнi 2. Життя
пiсля сповiдi».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.50 «Вiкна-спорт».
02.00 Х/ф «Ах, водевiль,
водевiль».
03.05 «Краще на ТБ».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Назад у СРСР».
22.05 Т/с «Кухня».
23.05 ФБР.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Серцеїдки».
03.10,03.40 Зона ночi.
03.15 Леопольд, або Втеча вiд
волi.
03.45 Семеренко.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Княгиня Ольга.
04.55 Марiя i Марфа.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Альфа i Омега: Зубата братва».
09.10 Х/ф «Олiвер Твiст».
11.55 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.50 «Пороблено в Українi».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Просто друзi».
01.40 Х/ф «Чикаго». (2).
03.20 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

«1+1»

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.45 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.30 Заголовки.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,10.45 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00,15.45 Т/с «Маруся».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,18.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Хай щастить.
12.55 Рiздвяне Привiтання i
Апостольське Благословення
Святiшого Отця Бенедикта ХVI з
площi Святого Петра.
13.55 Х/ф «Я вас дочекаюсь».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.30 Т/с «Агент особливого призначення».
18.25 Зiрки гумору.
19.15 Концертна програма до
Католицького Рiздва.
20.50 Свiт спорту.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Кiно в деталях.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Про головне.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Бенедикта ХVI в Базилiцi Святого
Петра.
04.55 Рiздвяне Привiтання i
Апостольське Благословення
Святiшого Отця Бенедикта ХVI з
площi Святого Петра.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22
.55 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.10 «Неймовiрнi перегони 2».
13.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.00 «Не бреши менi 3».
15.00 «Сiмейнi мелодрами».
15.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45,02.15 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50 «Українськi сенсацiї».
23.10 Трилер «Телефонна будка». (2).
00.50 Драма «Козаки-розбiйники».
(2).
02.40 Мелодрама «Стежка вздовж
рiчки». (2).

Iнтер

05.20 Х/ф «Гараж».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,21.00 Т/с «Грак».
12.50 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.45 Х/ф «Тихий омут».
16.50 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.20 «Спорт у Подробицях».
20.50,03.25 «Подробицi. Неформат».
00.15 Х/ф «Сильна слабка жiнка».
(2).
01.55 «Розбiр польотiв».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.40 Х/ф «Кращий захист».

ICTV

05.10,06.50,01.45,04.00 Погода.
05.15 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.10 Т/с «Лiквiдацiя».

25 грудня
18.45 Факти. Вечiр.
2 3 . 2 0 В ел и к а р i з н и ц я п о українськи.
01.50 Т/с «Офiс».
02.15 Твiй рахунок.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.25,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,02.35,03.25,03.35,04.
15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.15,09.15,12.35,14.10,16.10,17
.20,17.50,22.50,23.50,00.30,03.5
5 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25 «Акцент».
18.15 «Енергонагляд».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.45 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.30 Заголовки.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15,15.50 Т/с «Маруся».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Українська пiсня.
12.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
13.45 Х/ф «Заради декiлькох
рядкiв».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35 Т/с «Агент особливого призначення».
18.50 Бенефiс К. Новикової.
20.50 Мегалот.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Зiрки гумору. К. Новикова.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Клуб гумору.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 З перших вуст.
01.40 Перший допомагає.
01.45 Про головне.
02.15 ТелеАкадемiя.
03.20 Православiє в Українi.
03.35 Свiтло.
04.00 «Вiра. Надiя. Любов».
04.55 Д/ф «Наука i вино».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10

«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.10 «Неймовiрнi перегони 3».
13.05 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 3».
14.00 «Не бреши менi 3».
14.55 «Сiмейнi мелодрами».
15.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Джентльменський набiр».
21.30 «Табу з Миколою Вереснем».
22.30 «Грошi».
00.00 Драма «Блакитна безодня». (2).
02.50 Драма «Козаки-розбiйники».
(2).
03.35 Трилер «Телефонна будка». (2).
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.30 Х/ф «Тихий омут».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.45 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Грак».
12.55 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.50 Х/ф «Приходь на мене подивитися».
16.50 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.50 «Подробицi. Неформат».
00.15 Х/ф «Пiдсадний».
02.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
02.30 «Розбiр польотiв».
03.10 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.05 «Жадiбнiсть».

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.50,01.35,04.00 Погода.
05.10 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,22.05 Т/с «Прокурорська
перевiрка».

07.25 Ранок з Україною.
09.25,12.50,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiднi родичi».
11.50 «Хай говорять. На ПМЖ до
Нiмеччини».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15 Подiї Спорт.
19.20,03.40 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Право на правду».
22.45 Т/с «Подружжя».
00.45 Т/с «Тюдори 2» (3).
01.45 Х/ф «Загублений свiт». (2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д/фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Герої міфів»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Буковинська родина»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00 Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Свят-

26 грудня
14.25,20.10 Т/с «Лiквiдацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
2 3 .2 0 Вел ик а р i з н иця по українськи.
01.40 Т/с «Офiс».
02.05 Твiй рахунок.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
0 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.3
0,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.40,08.55,09.15,12.35,13.1
0,14.10,16.10,17.20,17.50,22.50,23
.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Трансмiсiя-тест».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.1
0,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Акцент».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,12.50,22.00 Т/с «Слiд».
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10.00, 20.00 Т/с «Бiднi родичi».
11.50 «Хай говорять. Татусевi
доньки».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15 Подiї Спорт.
19.20,03.40 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Право на правду».
22.45 Т/с «Подружжя».
00.45 Т/с «Тюдори 2» (3).
01.45 Х/ф «Бiлий палац». (2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д\фільм «Абетка виживання»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Студія А-3»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Велике журі»
22.00 «Різдво у «Писанки»

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Т/с «Якось у казцi».
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,19.50 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,00.20 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.

НТН

05.50 Х/ф «Зелений фургон».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Детективи».
12.20 Т/с «Авантюристка».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ланцюг».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Тiнь у глибинi». (3).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.40 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.35 «Чужi помилки. Поїздка в
один кiнець».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

теле

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Т/с «Якось у казцi».
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,19.50 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,00.20 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє». (2).
01.45 До свiтанку.

НТН

05.30 «Легенди карного розшуку».
06.00 Х/ф «Вигiдний контракт».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Детективи».
12.20 Т/с «Авантюристка».
14.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ланцюг».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Тиранозавр ацтекiв».
(3).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.40 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

05.25 «Чужi помилки. Смертельний
дiагноз».
06.10,16.00 «Усе буде добре!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.20 «Моя правда. Орнелла
Муттi. Приборкання норовливої».

№51 (468) 20.12.2012 - 26.12.2012

Родинне свято
Коли подружжя має понад 30 років на двох
міліцейського стажу, День міліції, який в Україні
відзначається 20 грудня, перетворюється з професійного
свята на сімейне.

Новий канал
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
05.55,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Назад у СРСР».
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 Весiлля буде по-моєму!
01.30 Т/с «Серцеїдки».
03.10,03.55 Зона ночi.
03.15 Зiрка Вавiлова.
04.00 Подорож у втрачене минуле.
04.30,05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Швидкоплинний сон.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна». (2).
01.50 «Нiчне життя».

понеділок
8

13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Титани бізнесу»
22.00 Х/ф «Синій сік» (2)

СТБ

09.55 «Зоряне життя. Бездiтнi за
власним бажанням».
11.00 «Зоряне життя. Тiло як
iнтимний щоденник».
12.00 Х/ф «Снiг на голову».
14.05 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Моя правда. Орнелла
Муттi. Приборкання норовливої».
22.25 «Один за всiх».
00.25 «Куб 3».
02.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Божевiльний день».
04.00 Нiчний ефiр.

особистості

11.20 Х/ф «Посилка з Марса».
14.05 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «МайстерШеф 2».
22.40 «МайстерШеф 2. Оголошення переможця».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.45 «Вiкна-спорт».
01.55 Х/ф «Дiловi люди».
03.15 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
05.55,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.45 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова.
У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Назад у СРСР».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Серцеїдки».
03.30 Зона ночi.
03.35 Українцi Любов.
04.30,05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Життя в обiймах квiтiв.
04.50 Врятований любов`ю.
05.05 Суперники.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна». (2).
02.10 «Нiчне життя».

Родина буковинців Дмитра та Інни
Паліїв своїй професії завдячують і
сімейним щастям. Адже познайомила
їх саме робота. Молода дізнавачка
працювала тоді в Сторожинецькому
райвідділі міліції, а начальник слідства
з Глибокої приїхав до колег ділитися
досвідом. Симпатичній дізнавачці
зателефонував аж через три місяці
– надто вона йому видалася норовливою. Запросивши на каву, попередив:
якщо запізнишся – можеш не чекати,
мене вже не буде. Вона з’явилася за
хвилину до призначеного часу. Бо ще
під час першої зустрічі вирішила: він
буде її чоловіком. А за півроку зіграли
гучне весілля.
Тепер вона – старший слідчий
слідчого відділення Шевченківського
РВ УМВС України в Чернівецькій області, майор міліції. Він – заступник
начальника організаційно-методичного відділу слідчого управління УМВС
України в Чернівецькій області, підполковник міліції. І жодного дня не
було їм нецікаво разом.

Від Омара Хайяма
– до протоколів і
речових доказів

Мало хто уявляв, що вишукана
красуня з філфаку, яка зачитувалася
Пушкіним і Хайямом, невдовзі, замість ліричних віршів, вимовлятиме
сухі міліцейські терміни: «речдок»,
«крадіжка майна», «порушення кримінальної справи» тощо. Що найкращим
подарунком, який замовлятиме чоловікові, аби привіз з самої столиці, буде
не книжка чи прикраса, а… жіночий
міліцейський галстук.
А далекого 1996-го, коли Інна
вперше вдягнула форму, вся родина
пишалася дівчиною. Адже у формі в її
рідному райцентрі тоді ходили лише
дві жінки: начальниця паспортного
стола і Інна.
Тепер рідні добре знають, що робота слідчого – це не лише красива
форма. Це нічні чергування, виїзди
на затримання, погрози злочинців,
обмаль часу на родину і постійна тривога. Тато досі телефонує доньці після
кожного добового чергування: як пройшло, чи все спокійно.
А вона взяла свій ліризм у жорсткі
лещата військового життя і встигає
все: розслідувати справи на роботі,
впорядковувати документацію, тримати в ідеальному порядку житло, незрівнянно готувати смачнючі котлети
або голубці на щодень, і влаштовувати
розкішні застілля на родинні свята, і
читати захопливі пригодницькі повісті
з 10-літнім сином, допомагати йому з
уроками, щотижня відвідувати батьків… І тільки чоловік-міліціонер може
зрозуміти, чому дружини до ночі немає
з роботи, скільки триває затримання
злочинця і оформлення цієї події.

У слідчі – просто
з шоколаду

Дмитро, відслуживши в армії, почав міліцейську кар’єру з пожежної
служби, яка тоді була в системі МВС.
Командував відділенням – машиною з
п’ятьма пожежниками. Влітку 1994-го
гасив потужну пожежу на Луганській
шоколадній фабриці і досі пам’ятає,
як ходив по кісточки в розтопленому
шоколаді. «Одного чудового весняного дня вирішив, що буду слідчим», –

згадує Дмитро. Прийшов на прийом до
слідчого управління, повідомив про
своє бажання. Через тиждень його викликали і взяли помічником слідчого.
Здібному хлопцеві запропонували
навчатися на юридичному факультеті

сумки з речами тоді ще співачки-початківки Ані Лорак. Сумку з її буса,
залишеного біля ресторану «Дністер»,
поцупив наркоман. Речі знайшли.
Здивував підполковник і неймовірною історією доведення вини злочинця за допомоги… метеорологів.
Оскільки час скоєння злочину був
відомий точно, слідчому треба було
довести, що потерпілий насправді міг
добре розгледіти злочинця і впізнати.
Метеорологи своїми технічними засобами встановлювали тривалість дня,
хмарність, видимість – і можливість
розгледіти злочинця.
Також пам’ятає пожежу, під час
якої 2000-го згорів кінотеатр ім.
Космодем’янської. Після трьох днів

Інна Зима (тоді ще не Палій) на роботі
ЧНУ, який він згодом закінчив з відзнакою. Був у першому випуску магістрів
юрфаку ЧНУ.
Тепер перевірка Дмитра Палія
для всіх слідчих області – грім серед
ясного неба. Вони знають: коли Палій
іде перевіряти – жодного промаху
від нього не сховаєш. І документи на
робочому столі та в сейфі товаришів
він перевіряє так само ретельно, як і в
усіх інших. Але й найфаховішу пораду
можна отримати теж у нього. І навчить
він краще за будь-який підручник. І
все, що стосується колективу, ніколи
з уст Палія не вийде за межі цього
колективу.
А ще він усе вміє: будувати, майструвати, ремонтувати, штопати,
пришивати ґудзики, малювати дерева
на замовлення сина… Словом, робить
усе – коли буває вдома. А це тепер
стається все рідше.

Будні

Навіть якби вони хотіли, щоби
професія не втручалася в їхнє позаробоче життя – це неможливо. Бо
вони – справжні міліціонери і не вміють
реагувати на порушення, які стаються
на їх очах, інакше.
Якось до Інни, яка була у складі
опергрупи, зателефонував Дмитро з
дивним запитанням: чи не зверталися
ще до неї стосовно крадіжки гаманця.
«Якщо звернуться, то май на увазі – я
готовий свідчити», – «ощасливив» він
дружину.
З’ясувалося, що коли Дмитро с
сином Антоном (тоді дошкільнятком)
їхав у маршрутці з заняття з англійської мови, він помітив, як злодій цупив
гаманець з сумки пасажирки. Повівся,
як і належить – спіймав за руку. Але,
коли вивів на зупинку, злодій почав
грати на публіку й галасувати, що на
нього напали. Дитина злякалася, заплакала, Дмитро відволікся – злодій
втік. Щоправда, за деякий час з’явився
біля Дмитрового під’їзду і попередив,
що відомстить. Тоді весь дитсадок
знав, що дитину можна віддавати в
руки тільки батькам і нікому іншому,
хто може представитися дядьками,
тітками чи іншими родичами.
Пригадує Дмитро і як вони з групою колег розслідували крадіжку

розбирання згарища група слідчих,
у складі якої був Дмитро Палій, установила причину пожежі – залишену
увімкненою електроплитку.
Особливо пишається Дмитро Палій

Жорсткість і
сантименти

Інна вважає себе сентиментальним слідчим. «Я шкодую і потерпілих,
і підозрюваних, – каже вона. – Коли
попадаються неповнолітні – дуже шкодую їхніх батьків. Але я звикла дуже
уважно слухати всіх, кого опитую під
час слідчих дій, не перебивати. І тоді,
буває, справа розкривається зовсім з
іншого боку».
Коли Інна тільки прийшла на роботу в міліцію, начальник дізнання дав
їй пораду: «Якщо не впевнена у вині
підозрюваного – не доводь справу до
суду, не пред’являй обвинувачення.
Той, хто винен, своє знайде. А невинуватому можна зіпсувати життя». Цієї
поради вона намагається дотримуватися й досі.
Саме тому після спілкування зі
слідчим Інною Володимирівною навіть
ті, хто боялися звертатися до міліції,
дякують і кажуть, що було приємно
отримати допомогу.
Високий професіоналізм і неабиякий досвід не заважають майору Інні
Палій усвідомлювати реалії: жінці
в міліції добре доти, доки в неї не
з’являються родина й діти. Потім виникають інші пріоритети. «Коли бачиш
недоглянутих чужих дітей, то розумієш, що не маєш права допустити, аби
твоя дитина хоч на кілька годин була
без догляду».
І, попри все, Інна не вважає нашу
систему правосуддя жорстокою. «Це
лише по телебаченню повідомляють,
що за крадіжку мобілки неповнолітній
отримав чотири роки позбавлення
волі. Насправді реальні терміни з
першого разу і за дрібниці не отримують. Хто хоче потрапити грати – йде
до цього цілеспрямовано. Спочатку
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мує термін. Переважно таким шляхом
ідуть діти з неблагополучних сімей і ті,
хто в такий спосіб самостверджуються
в компанії».

Про імідж міліції
і населення

«Коли я прийшов у міліцію – її поважали, – згадує підполковник Палій.
– Взаємодія слідства, розшуку і дільничних була реальною. Свідки готові були
співпрацювати, допомагати. З роками
стає важче. Якщо злочин не стосується
людини безпосередньо, вона зазвичай
дотримується принципу «моя хата з
краю». На жаль, падає імідж міліції».
Серед причин зміни менталітету
населення Дмитро називає і соціальний чинник. Дочасним вважає він і
прийняття нового Кримінального Процесуального кодексу. «До набуття ним
чинності ритм роботи в міліції був звичний. Співробітники слідства працювали
у більш-менш належних умовах, хоча
навантаження були й великі. Після
20 листопада запроваджений інший
процес – на кшталт американської
системи. Різкі зміни в кримінальному
процесі призвели до того, що більше як
у 4 рази зросла кількість кримінальних
проваджень на одного слідчого, але при
цьому не збільшується кількість слідчих
– як і оплата праці. Фактично керівники
слідчих підрозділів райвідділів змушені
в умовах нового КПК працювати сім днів
на тиждень. А всі матеріали реєструвати
за 24 години. Багато хто не витримує
психологічно, декого не розуміє родина… Набагато складніше стало.
Опергрупи змушені виїжджати і
на виклики до «сусідської кішки, яка
забігла в чужу квартиру», гавкаючих
собак і на прорвану трубу. На щастя,
оскільки в таких випадках немає складу
злочину, то за ними не треба проводити
розслідування.
«Населення нам менше довіряє,
– констатує Дмитро. – Більшість населення чекає від нас реальної роботи із
розкриття злочинів, захисту законних
прав та інтересів людей. Але ж населення – цей й ми з тобою в позаробочий
час»,– звертається до дружини міліціонер, який за місяць уперше провів
недільний день удома…

Династія?

Василь Бабчук, Дмитро Палій та Ігор Пашков на слідчих
діях після пожежі в кінотеатрі ім. З.Космодем’янської
тим, як знайшов злочинця майже через
10 років після скоєння тим злочину. У
червні 97-го міліція прийняла виклик
про розбійний напад на поштове відділення №3. Саме Дмитро, який був тоді
слідчим Першотравневого РВ, разом
з експертами вилучав речові докази.
Серед головних були сліди на дверях,
за якими працівниця ховалася від злочинця. Той намагався виламати двері
та залишив на них відбитки рук. Тоді
затримати розбійника по гарячому
сліду не вдалося. Але через 9,5 років
за базою відбитків пальців злочинця
ідентифікували. І, попри те, що Дмитро з 2000-го працював у Глибокій,
2003-го – в Садгорі, 2004-го – у Шевченківському, 2005-го – у Першотравневому райвідділах, у 2006-му саме
він заарештував злочинця, закінчив
справу і передав її до суду. За місяць
до закінчення 10-річного терміну від
моменту скоєння злочину розбійник
отримав свої 4 роки позбавлення волі.
«Це свідчить про надійність доказів –
вилучених відбитків. Тоді ми якісно
зафіксували сліди злочинця», – наголошує Дмитро.

справу закривають «по малолітству»,
дають попередження, проводять профілактичну роботу. За наступний
проступок дають умовний термін. І аж
потім, за новий злочин, людина отри-

Син Антон не буде міліціонером.
Народився на День прокуратури, тож
вирішив, що буде прокурором. А потім,
коли вийде на пенсію – адвокатом. І
його не бентежить, що це дещо різні
напрямки діяльності: один полягає в
тому, щоби обвинувачувати, а другий
– захищати. Хтозна, може, коли детальніше розбереться у цьому, вирішить, що
краще просто встановлювати факти. Як
тато й мама. Бо міліцейська фуражка
йому дуже пасує.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»,
фото з сімейного архіву

У День міліції України співробітників органів та підрозділів
внутрішніх справ Буковини і ветеранів міліцейського відомства
краю привітав начальник УМВС України в Чернівецькій області,
полковник міліції Олександр Демидов:
«Нам з Вами випала велика честь вірою і правдою служити його величності Закону, відстоювати інтереси добра та справедливості, надійно
захищати конституційні права та свободи громадян, докладати максимум зусиль, знань та досвіду для забезпечення на теренах Буковини
зразкового громадського порядку.
Ваш високий професіоналізм та фаховість, вміння оперативно реагувати на численні злочинні прояви, наполегливість та
цілеспрямованість в оперативно-службовій діяльності дали
можливість впродовж поточного року в області забезпечити
подальшу стабілізацію криміногенної ситуації, суспільну злагоду, мир та спокій.
Від усього серця зичу Вам та Вашим рідним міцного здоров’я
та великого людського щастя, добробуту та благополуччя,
миру та злагоди, а ветеранам міліції – подальшої щасливої
долі та довгих років життя.
Нових Вам звершень та здобутків, оптимізму та наснаги в ім’я торжества справедливості та процвітання нашої Вітчизни! Зі святом Вас, шановні колеги!»

відпочинкові
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Фото Ігоря Константинюка

Зустрічайте Миколая – віршиком, листом, малюнком!
Хто з нас не чув про свято
Миколая? В незалежній Україні
образ цього святого та традиція
дарувати подарунки дедалі
активніше відроджуються. Адже
українцями він сприймається як
вітчизняний аналог російському
Діду Морозу, американському
Санта Клаусу, фінському
Йоулупуккі та відповідних
персонажів інших країн.

Цього дня, за традицією, батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушку. А напередодні свята діточки власноруч
пишуть доброму Святому листи, випрохуючи в нього омріяні
подарунки.
Проте 38 юних чернівецьких художників, віком від 7 до
16 років, листами вирішили не обмежуватися, тому напередодні свята присвятили йому ще й цілу виставку своїх робіт
у Чернівецькому художньому музеї!
Щоби Святий Миколай таки напевне не оминув подарунками їхню подушку!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «ВЕРСІЇ»

Фото Ігоря Константинюка

За традицією, слухняні діти отримують від
святого Миколая солодощі, а неслухняні – різки

Скільки грошиків
готувати на новорічний
відпочинок?
«Мигово»

Найнижча ціна новорічного туру в туристичному комплексі «Мигово», яка по всіх турбазах складає в середньому п’ять днів від 29
грудня до 3 січня, коштуватиме відпочивальникам 8100 грн, люкс із сауною обійдеться в 13
тис. грн, апартаменти – 35 800 гривень. Та за
такі гроші можна тричі, а то й більше, злітати в
Єгипет і поніжитися на тепленькому сонечку!!!
www.migovo.com.ua Бо за «штуку баксів» можна злітати навіть в
Об’єднанні Емірати чи у Фінляндію до Йолупуккі.
Крім того, послуги витягу коштуватимуть для охочих у денний час 200-250 грн., у нічний – 120 гривень. Прокат лижного спорядження – 90 грн/день, а сноуборд 100 гривень.
Сайт ГТК «Мигово» рясніє повідомленнями, що жодних проблем із дорогою через аномальні
снігопади немає. Рейсові маршрутки курсують за графіком, страшних заметів на трасі не трапляється і дорога не являє жодних труднощів для звичайного легкового авта із зимовими шинами.

«Буковель»

Гірськолижний комплекс «Буковель» розташований в сусідній Івано-Франківській
області. Його схили і траси не порівняти з
туркомплексом «Мигово», там 16 підйомників і 62 спуски (для новачків, середняків і профі). Загальна протяжність трас 50 км.
У «Буковелі» люкс коштує, щоправда на 7
днів, а не на п’ять, 36 232 грн, а двомісний економ
на сім днів – майже 13 тис. грн. Економ-клас на
добу – 500 грн. Абонемент із включеним вечірнім катанням вартує 355 грн. Лижнє спорядження категорії
А, тобто нове, на день вартує 360 грн., класу D2 – 95, сноуборди категорії А – 170 грн, категорії D – 95.

Крізь Всесвіт з УМАКО «Сузір’я» і з гуртом «The Beatles»…
Олександр Болтенко, голова Центральної ради
ветеранів космодрому Байконур України, провів екскурсію музеєм, де представлено багато
унікальних експонатів, наприклад, космічний
апарат серії «Восход», що побував у космосі,
пульт оператора космічного зв’язку, авіаційні прилади, колекція моделей гелікоптерів
Сікорського та різних типів літаків. А увечері
учасники зльоту відвідали Головну астрономічну обсерваторію Національної Академії Наук
України (яку в народі називають Голосіївською).
Георгій Ковальчук, завідувач музею історії ГАО,
провів із сузір’ївцями практичні заняття та спостереження за листопадовим небом (Місяцем
та Юпітером).
Другий день, 24 листопада, став особливим
для багатьох присутніх. В ошатній актовій залі
школи ім. Сергія Корольова відбулася зустріч з
першим космонавтом України, Героєм України
Леонідом Каденюком «15 років після космічної
подорожі». Потім була тривала фотосесія: всі
хотіли отримати автограф Леоніда Каденюка.
На примірнику газети «Версії», яка писала про
15-у річницю польоту українського космонавта

Коли потрапляєш до Києва, одразу
помічаєш, що там все відбувається у
прискореному темпі, з незбагненними
переміщеннями у просторі і часі: це
завжди очікувані та несподівані зустрічі,
а ще це виставки, музеї, галереї… А нині
це були заходи Українського молодіжного
аерокосмічного об’єднання «Сузір’я»,
присвячені 15-й річниці польоту в космос
першого космонавта України Леоніда
Каденюка і 21-й річниці утворення УМАКО
«Сузір’я».
Зоряне небо над Головною астрономічною обсерваторією, як і 403 роки
назад, коли на нього вперше подивився в
телескоп Галілео Галілей, було прекрасним, привабливим і недосяжним…«Танго
життя» Київського національного театру
оперети від Максима Булгакова – це і
любов, і палка пристрасть: миті нерозуміння – миті щастя… Не оминули ми й
Центру сучасного мистецтва «М17», який
представив 50 фотографій ранніх «The
Beatles», знятих їхнім близьким другом
і персональним фотографом з Гамбурга
Астрід Кірхер. «Nothing’s gonna change
my world» («Ніщо не змінить мій світ»)
— приспів з пісні «Across the Universe»
(«Крізь Всесвіт») з альбому «Let It Be». У
лютому 2008 року НАСА сповістила про
трансляцію цього твору «бітлів» у відкритий космос на честь 40-річчя запису пісні
і 50-річчя створення НАСА… Отже, було

багато космічних та зіркових вражень…
Для участі у Всеукраїнському
зльоті «Сузір’я» зустрічає друзів»
до Києва прибули 19 делегацій
з різних регіонів України. Чернівецьку делегацію представляли
переможці та призери Всеукраїнських конкурсів «Мирний космос»
та «Космічні фантазії», вихованці
Чернівецького міського центру
УМАКО «Сузір’я» та гуртка «Основи космонавтики» КЮТ «Кварц»

Марія Долга (ліцей №3), Яна Юркова (ЗОШ №14), Максим Яремійчук
(гімназія №7), Юрій Пекарський
(гімназія №4) під керівництвом
Віталія Яценка (КЮТ «Кварц») та
Тетяни Спориніної (гімназія №2,
ОЦ НТТУМ).
Першого дня гості ознайомилися із
експозиціями шкільного музею СЗШ № 36
ім. Сергія Корольова та відділу історії авіації та космонавтики ім. Ігоря Сікорського
НТУУ «Київський політехнічний інститут».
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в космос, він також залишив свій автограф.
А 25 листопада в Будинку дитячої
та юнацької творчості відбулася пресконференція з першим космонавтом України
Леонідом Каденюком, Головою правління
УМАКО «Сузір’я» Олегом Петровим, радником Державного космічного агенства
України Едуардом Кузнєцовим, доцентом
факультету авіаційних та космічних систем,
кандидатом технічних наук Володимиром
Федоровим. Учасники конференції, ветерани
космодромів «Капустін Яр», «Плесецьк»,
«Байконур» познайомилися з виставкою технічної творчості, спілкувалися, дискутували,
фотографувалися на пам’ять. На завершення
відбувся святковий концерт та нагородження
активних членів УМАКО «Сузір’я».

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

Юрій Пекарський, призер
Всеукраїнського конкурсу
«Космічні фантазії»:
– У розповіді Леоніда Каденюка мені особливо запам’ятався
епізод, коли під час польоту він
рятував рослини, відключивши
камеру і отримавши холодний
опік.
Я від дитинства захоплювався космосом, читав про нього
в енциклопедії, дивився документальні фільми, дізнавався
щось нове. Те, що я взяв участь у
конкурсах «Сузір’я» – «Космічні
фантазії», «Всесвіт», «Мирний
космос» – дозволило мені дізна-

тись ще щось нове.
Яна Юркова, призер Всеукраїнського конкурсу «Мирний космос»:
– Найбільше запам’яталася
душевність Леоніда Костянтиновича. В його розповіді відчувалася щирість, притаманна лише
нам – буковинцям.
Дуже вразила розповідь про
шлях до своєї мрії. Його історію
треба обов’язково взяти на замітку кожному. Бо навіть таке
коротке спілкування з Леонідом
Костянтиновичем переконує, що
мрії здійснюються.

За тиждень – Новий Рік. Багато українців на різдвяноноворічні свята воліють відпочити: хто в горах, а хто у
теплих сонячних країнах.
У скільки ж обійдеться гірський відпочинок
буковинцям?
Наразі переважна більшість чернівчан взимку обирає все ж таки активний
відпочинок у горах. Це і піші прогулянки,
і катання на санчатах, сноубордах чи
лижах. Не поступаються популярністю
і штучні ковзанки в обласному центрі та
на туристичних базах.
Щодо останніх, то буковинцям добряче поталанило: поруч з нами останніми роками з’явилося чимало гірськолижних трас. Найближче до нас розташована траса Цецино, потім гірськолижний
парк «Горбова», а відтак гірськолижний
комплекс «Мигово» та туристичний
комплекс «Німчич». Ну а профі лижної
справи виїжджають на «Буковель».
Комплекси активного зимового від-

починку пропонують не лише зимові
види спорту, а й гру на більярді, сауну
чи просто прогулянки засніженими
стежинами.
За соціологічними дослідженнями,
близько 70% наших громадян відпочиватимуть удома. Лише третина поїде
у новорічну подорож. З них 14% святкуватимуть із друзями чи родичами в межах України, а 15% – віддадуть перевагу
закордону.
Та все ж не забувайте про те, що незабаром Новий Рік, а як його зустрінеш,
так його і проведеш. Тож насолоджуйтеся новорічними вихідними, навіть якщо
ви проведете їх удома!

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього Союзу в Другій Світовій війні. У нашому проекті «Знати, щоби не помилятися» – те, чого немає в офіційних підручниках, але про що розповідають документи
з архівів.

У війни нежіноче обличчя, та жінки
командували навіть морською піхотою
Письменниці Світлані Алексієвич належить вираз: «У війни нежіноче
обличчя». Природа доручила жінці продовжувати людський рід, берегти
його. Натомість війна знищує людей, а це суперечить жіночій натурі. Та
багатьом жінкам довелося в роки Другої світової взяти зброю до рук і
стати на захист своєї батьківщини. Вони воювали у складі Збройних сил
різних країн, але найбільше жінок служило в Червоній армії.
Почнімо ж з країни, яка раніше від СРСР
вступила у війну з Гітлером. Британці мали досвід Першої світової, коли створили Жіночий
допоміжний корпус. Тож через тиждень після
вступу Англії у війну там створили Допоміжні
територіальні війська. Спочатку жінки мали
статус цивільних службовців і займали посади
кухарів, клерків, водіїв, телефоністок. Після
евакуації армії з Дюнкерка жінки у складі територіальних військ стали повноцінними військовослужбовцями і на їхні плечі вперше було
покладено тягар протиповітряної оборони. Вони
обслуговували зенітні гармати, прожектори й
радари – служба небезпечна.
А в армії США був створений Жіночий
корпус, військовослужбовці якого використовувалися на тилових посадах – це дозволило
звільнити багатьох чоловіків для відправки на
фронт. Американці берегли своїх жінок, намагаючись не допускати їх до місць, де точилися
бої. Але бували й екстремальні ситуації, коли
виникала загроза життю внаслідок аварій і
катастроф. Жінки-медики у таких ситуаціях
показали себе найкращим чином.
У збройних силах Німеччини жінки найчастіше служили в госпіталях, на вузлах зв’язку,
у різноманітних канцеляріях. Але, подібно до
британців, німці сформували з жінок численні
частини протиповітряної оборони. Армади американських і англійських бомбардувальників
завдавали потужних ударів по великих містах
Німеччини, й зенітницям доводилося відбивати
ці атаки. Крім етнічних німкень, там служило
чимало дівчат з окупованих радянських територій, одягнених у форму «вихованок СС».
Найчастіше такі обслуговували прожектори. А
ще ставили димові завіси, які погано впливали
на здоров’я: своїх німкень начальство від цього
берегло.

був полон: гітлерівці страшенно знущалися над
полоненими жінками та вбивали їх з особливим
садизмом.

15 жінок-медиків стали
Героями Радянського Союзу

Нелегкою була й служба у госпіталях, часто
по кілька діб без сну й відпочинку, коли поранені з фронту надходили безперервними потоками. Про військових лікарів і медсестер знято
чимало художніх фільмів. Менше добрих слів
дісталося санітаркам, а без їхньої важкої брудної

Радянським жінкам довелося зазнати значно більше воєнних бід і труднощів, ніж їхнім
зарубіжним союзницям чи противницям. У
жодній армії світу в період Другої світової війни
не служило стільки жінок, скільки у Червоній.
1945-го РСЧА нараховувала 13 млн. осіб, а
загалом повоювати в ній за роки війни встигло
34 мільйони. Кількість жінок у різний час коливалася від 600 тисяч до мільйона. У довоєнному
СРСР військовозобов’язаними були усі медики,
ветеринари і фахівці ще деяких спеціальностей.
Після початку війни чимало з них опинилося у
діючій армії.
Роль жінок у рятуванні поранених – неоціненна. Завдяки дівчатам-санінструкторам
близько 70% поранених поверталися на фронт.
Серед санінструкторів, фельдшерів і медсестер
Червоної армії чотири з п’яти були жінки. Серед
військових лікарів (у тому числі хірургів) їх було
трохи менше половини.
Що довелося випробувати на фронті цим
дівчатам, знають лише вони. Коли вчорашня
школярка під вогнем противника тягла на собі
пораненого бійця, а також свою та його зброю,
вона зазнавала колосальної напруги, фізичної
та психічної. Смерть очікувала на кожному
метрі, й потрібна була величезна сила духу для
виконання таких обов’язків. Гинуло дівчат багато, ще більше покалічено. Та найжахливішим

Танкістка без ніг Лагунова
та сімейний танковий
екіпаж Бойків

На відміну від інших армій світу, в Червоній
армії були створені жіночі авіаційні частини, а
також воювали танкістки. Ще до війни дівчат

ман». А син цього сержанта вже у наш час став
послом США в Росії.
Олександра Бойко разом з чоловіком внесла
гроші у Фонд оборони, достатні для побудови
важкого танку. Оволодівши фахом танкіста,
вона стала командиром цього танку ІС-2, а її
чоловік – механіком-водієм цієї машини. Загалом танкісток в РСЧА було небагато. Значно
більше – льотчиць.

«Нічні відьми»
літали на фанері

Найвідоміші з них – «нічні відьми», як
прозвав наляканий противник пілотів 588-го
нічного легкого бомбардувального полку. На
маленьких літачках У-2, які у німців називалися «рус-фанер», вони вночі підкрадалися до
ворожих позицій і засипали їх бомбами. Ефективність нічного бомбометання виявилася значною. Полк став гвардійським, отримав почесне
звання Таманського.
А вдень ворога били льотчиці 586-го винищувального і 587-го бомбардувального авіаційних полків. Ці полки також удостоєні гвардійського звання. Про подвиги цих льотчиць
можна розповідати багато. Так, командир ланки
Надія Федутенко під час атаки була поранена в
голову та спромоглася виконати завдання і без
втрат привела ланку на свій аеродром. А льотчиця Тарасенко, важко поранена в ногу, хоча й
втрачала тричі свідомість, все ж таки врятувала
екіпаж і бойову машину, перетягнувши літак
через лінію фронту.

праці армія втратила би значно більше бійців.
Адже, завдяки підтриманню чистоти, вдавалося
уникнути смертельних епідемій у госпіталях і
одужання солдатів рухалося набагато швидше.
Подвиг військових медиків фронтовики оцінили сповна, вони назавжди зберегли вдячність
«сестричкам», які повертали життя скаліченим,
постріляним солдатам. Недарма 15 жінок-медиків
отримали звання Героїв Радянського Союзу.
Жінки у війську виконували функції, близькі
їм за жіночою природою: рятували життя людей,
допомагали пораненим повернути здоров’я.
Близькими до звичних жіночих занять були й ті,
що ними займалися працівниці банно-пральних
загонів, кухарі та офіціантки офіцерських їдалень. Значний відсоток жінок – телефоністок і
радисток – був у військах зв’язку. Так само у військових канцеляріях, на складах, у військовому
транспорті. Чимало жінок працювало військовими
перекладачками. Усі ці професії не передбачали
безпосередньої участі у бойових діях. Але велика
кількість жінок добровольцями воювала зі зброєю
в руках.

Добровольці-зенітниці

Почнімо із зенітниць. Дівчата-добровольці
стали до зенітних гармат і кулеметів ще 1941 року,
а 11 квітня 1942-го був оголошений «сталінський
призов» старшокласників. Хлопців відправили

Олександа Самусенко: заступник
командира танкового батальону
агітували вчитися спеціальностей, які раніше
вважалися суто чоловічими. А вже під час війни
дівчата-трактористки просилися в армію, до
складу танкових екіпажів. Удавалося таке лише
одиницям, і серед них – Марії Лагуновій. Вона
стала механіком-водієм Т-34. Восени 1943 р. у
жорстокому бою втратила обидві ноги, але не
впала у відчай. Навчилася ходити на протезах і
повернулася до свого полку. До 1946 року служила телеграфісткою. Повернулася до рідного
Свердловська, але згодом змушена була виїхати до Хмельницького. Тільки в Україні до неї
прийшла заслужена слава: про героїню почали
писати, її обрано почесним громадянином Броварів – міста, яке звільняв її танковий екіпаж.
Колишня танкістка-фронтовичка вийшла заміж,
виховала двох синів.
Лейтенант Ніна Бондар командувала екіпажем Т-34 і наприкінці війни зустрілася з полоненою німкенею, механіком-водієм «Пантери».
Унікальний взагалі-то випадок, бо гітлерівці
своїх жінок на фронт намагалися не допускати.
А капітан Олександра Самусенко дослужилася до заступника командира танкового
батальйону. Під свою відповідальність вона
зарахувала до складу батальйону американського сержанта Джозефа Байєрлі, який втік
з німецького полону. Він допоміг радянським
танкістам освоїти ленд-лізівський танк «Шер-

На фронті особливо прославилися жінкиснайпери. Вони краще за чоловіків відповідали
цій спеціальності, через особливості організму.
Центральна жіноча снайперська школа підготувала понад тисячу фахівців, на спеціальних
курсах пройшли підготовку ще 2,5 тисячі жінокснайперів. Однією з найвідоміших була Герой
Радянського Союзу Людмила Павлюченко,
яка знищила 309 гітлерівців, у тому числі 36
ворожих снайперів. Щоправда, полювання на
живі мішені негативно позначалося на психіці
жінок-снайперів. Після війни в них виникали
проблеми зі створенням сім’ї, входженням у
трудові колективи.
Жінки воювали і в саперних частинах, і в
кавалерії, і в військах НКВС. Були вони, звичайно, і в піхоті. В РСЧА був сформований 1-й
окремий жіночий запасний стрілецький полк,
а 1-а окрема жіноча добровольча стрілецька
бригада нараховувала 7 тис. бійців. Єдиною за
роки війни жінкою – командиром взводу морської піхоти була Євгенія Завалій.
Фронтова звитяга жінок відзначена високими нагородами: 90 з них стали Героями
Радянського Союзу, 4 – повними кавалерами
солдатського ордену Слави.
Доки сотні тисяч радянських жінок служили
в армії, мільйони працювали в тилу. На їхні плечі
лягло постачання харчів та решти необхідного
армії. На селі у 1941 р. працювало понад 19 млн.
жінок, їхні чоловіки, брати й батьки пішли на
фронт. В армію забрали трактори і коней, тож
жінки самі впрягалися у плуги й орали землю.
Жіночими руками вироблялося чимало зброї і
боєприпасів: доля жінок в оборонній промисловості 1942-го досягла 60%. А легка й харчова
промисловість взагалі трималися на їхніх плечах…
Друга Світова була війною тотальною, вона
вимагала неймовірних зусиль від багатьох людей.
Якщо раніше воювали головним чином чоловіки,
то у цю війну і жінкам довелося взяти на себе
важкий тягар і довести,що вони здатні долати
величезні труднощі.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

27 грудня

теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.45 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.30 Заголовки.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,10.45,12.20,19.15 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00,15.50 Т/с «Маруся».
10.55 Здоров`я.
12.00,15.00 Новини.
12.10,19.00,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок.
13.30 Х/ф «Рiдна кров».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35 Т/с «Агент особливого призначення».
19.20 Жарт з В. Винокуром.
19.50 Зiрки гумору. К. Новикова.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Клуб гумору.
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 З перших вуст.
01.25 Перший допомагає.
01.30 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.25 Книга.ua.
04.55 Д/ф «Ж.М.В. Тернер».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22
.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».

10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.10 «Неймовiрнi перегони 3».
13.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.00 «Не бреши менi 3».
14.55,04.15 «Сiмейнi мелодрами».
15.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15,21.25 «Чотири весiлля 2».
23.00 Бойовик «Пробiл». (2).
00.50 Драма «Козаки-розбiйники».
(2).
01.35 Драма «Блакитна безодня». (2).
05.00 Т/с «Слiдаки».

Iнтер
05.20 Х/ф «Приходь на мене подивитися».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Грак».
12.55 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.50 Х/ф «Що приховує любов».
16.50 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.35 «Подробицi. Неформат».
00.20 Х/ф «Мана». (2).
02.10 «Розбiр польотiв».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.50 Х/ф «Сирота казанська».

ICTV
05.05,06.50,02.25,03.55 Погода.
05.15 Факти.
05.40,04.00 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,22.05 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.10 Т/с «Лiквiдацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
2 3 . 2 0 В ел и к а р i з н и ц я п о українськи.
02.30 Т/с «Офiс».

02.50 Твiй рахунок.

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,04.
15,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.50,
23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

ТРК «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,12.50,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiднi родичi».

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.30,07.20,07.35 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Православний календар.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,10.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Д/ф «В`ячеслав Чорновiл.
Український вiсник».
10.15 Т/с «Маруся».
11.05 Х/ф «Перевiрка на дорогах».
12.40,21.10 Дiловий свiт.
12.50 «Надвечiр`я».
13.20 Погода.
13.30 Х/ф «Василь Буслаєв».
14.45 Х/ф «Пацани».
16.25 Х/ф «Порох».
18.00 Зiрки гумору з В. Данильцем, В. Моїсеєнком.
18.55 Бенефiс Ю. Гальцева та Г.
Ветрова.
20.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.50 Спорт.
01.00,01.35 За 80 днiв навколо
спорту.
01.05 Погода.
01.10 П`ятниця.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 З перших вуст.
01.55 Перший допомагає.
02.00 Про головне.
02.30 Х/ф «Перевiрка на дорогах».
04.15 Х/ф «Порох».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04
.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».

12.10 «Неймовiрнi перегони 3».
13.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.00 «Не бреши менi 3».
14.55 «Сiмейнi мелодрами».
15.50 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.00 Бойовик «Хенкок». (2).
23.55 Х/ф «Iнтердiвчинка».
02.30 Бойовик «Пробiл». (2).
03.55 Т/с «Слiдаки».

Iнтер
05.30 Х/ф «Що приховує любов».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Грак».
13.00 Т/с «На шляху до серця».
17.30 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний крос. Самогонники».
18.10,21.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50 «Подробицi. Неформат».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
03.30 Х/ф «Спiвучасник».(2).

ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.55,02.20,03.35 Погода.
05.15 Факти.
05.45,03.40 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.10 Т/с «Лiквiдацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
2 3 . 2 0 В ел и к а р i з н и ц я п о українськи.
02.25 Т/с «Офiс».
02.50 Твiй рахунок.

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.

11.50 «Хай говорять. Закрита
школа Машi Распутiної».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15 Подiї Спорт.
19.20,03.55 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Право на правду».
22.45 Т/с «Подружжя».
23.45 Т/с «Тюдори 2» (3).
00.45 Бл акитний вогник на
Шаболовцi - 2009. Краще.
02.00 На валiзах.
02.50 Ласкаво просимо.
04.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 03.10, 05.30
«Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Абетка
виживання»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.30, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.00 «Час країни»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»

28 грудня

теле

Командувачка взводу
морської піхоти

Марія Лагунова: танкістка без ніг

Полонених у бою жінок
вбивали з садизмом

до військових училищ, а дівчат – у війська протиповітряної оборони та зв’язку: туди, де потрібні
грамотні люди. Невдовзі чимало з них потрапило
до самого пекла. Німецькі танки рвалися до Сталінграда, і зенітні батареї були розгорнуті проти них.
Стріляючи прямою наводкою по броньованих цілях,
молоденькі дівчата ціною власного життя зуміли
збити темпи ворожого наступу.
У Червоній армії існували винищувально-протитанкові артилерійські полки, бійці яких носили на
рукавах спеціальні шеврони – чорний ромб із схрещеними золотими стволами гармат. Фронтовики з
великою повагою дивилися на тих, у кого був цей
знак. Протитанкові частини кидали на найбільш
небезпечні ділянки фронту, і шансів вижити у двобої з танками артилеристи мали небагато. Та серед
бійців таких полків були й дівчата.

11

20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.
00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30 «IнтелектУА».
08.45,08.55,09.15,12.35,13.10,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.50,23.50,
00.35,03.35 «Погода».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особенний взгляд».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45 «Хронiка тижня».
00.40 «Арсенал».
02.40 «Акцент».
04.20 «Сканер».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,12.50 Т/с «Слiд».
10.00 Бл акитн ий вогн ик н а
Шаболовцi - 2009. Краще.
11.50 «Хай говорять. Останнє
iнтерв`ю Наталiї Кустинської».
15.20 Щиросердне зiзнання.

Софiя Ротару.
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15 Подiї Спорт.
19.20,04.00 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
21.50 Х/ф «Стань мною».
23.50 Х/ф «Так не буває».
01.40 Х/ф «12 мавп». (2).
04.40 «Хай говорять».
05.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д\фільм «Магія природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.35, 20.30, 22.25,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20, 13.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.40 Д/фільм «Прощавай,
дике життя»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
04.00 Х\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 18.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

понеділок
четвер
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Титани бізнесу»
22.10 «Пряма відповідь»

ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Т/с «Якось у казцi».
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,19.50 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,00.20 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.

НТН
06.00 Х/ф «Вигiдний контракт».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Детективи».
12.20 Т/с «Пiдозра».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.35
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ланцюг».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Акулосьминiг». (2).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.05 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.55 «Чужi помилки. Повернення

Кацмана».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Один за всiх».
12.05 Х/ф «Янгол пролетiв».
14.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Зваженi i щасливi 2».
22.40 «Зваженi i щасливi 2. Оголошення переможця».
01.30 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено!»
03.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.40 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.10,17.55,21.05 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Назад у СРСР».
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Серцеїдки».
03.30 Зона ночi.
03.35 Iван Мазепа.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Невгамовний Пантелеймон.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна». (2).
02.05 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Все можливо, бебі!»
(2)

ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Т/с «Якось у казцi».
12.55,19.25 Богiня шопiнгу.
13.30,18.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.35,19.50 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,00.20 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
21.20,00.55 Шури-Мури.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє». (2).
01.45 До свiтанку.

НТН
05.15 Х/ф «Єдина дорога».
06.50 Х/ф «Очiкування полковника Шалигiна».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Детективи».
12.15 Т/с «Пiдозра».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.15 «Свiдок».
17.00 Т/с «Ланцюг».
19.30,00.40 Х/ф «Стомленi сонцем 2: Цитадель».
23.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
погонi».
03.45 «Речовий доказ».
04.45 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».

СТБ
04.55 «Чужi помилки. Картина
кров`ю».
05.40,02.40 Х/ф «Зигзаг удачi».
07.00 Х/ф «Посилка з Марса».
09.50 Х/ф «Велика перерва».

15.40,18.00 Х/ф «Iронiя долi, або
З легкою парою!»
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Танцюють всi! 5». Галаконцерт».
22.40 «Танцюють всi! 5». Гала-концерт. Оголошення переможця».
00.40 Х/ф «Янгол пролетiв».
02.30 «Вiкна-спорт».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,01.55 Т/с «Серцеїдки».
05.55,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.50 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,17.55 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Х/ф «Сiм`янин».
22.25 Україна чудес 2.
03.30,04.20 Зона ночi.
03.35 Четверта хвиля.
04.35 Чемпiон чемпiонiв.
04.40,04.55 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмешник.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.40 «Розсмiши комiка».
22.40 «Матрiархат».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.00 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,07.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Д/ф «Обитель Святого
Антонiя».
07.05 Клуб гумору.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.30 Лотерея «Укрпоштторг».
11.45 Погода.
11.50 Концерт Iнеш «Вогонь
бажання».
12.35 Концерт А. Демиденка.
16.00 Концерт М. Гнатюка.
16.45 Новорiчний жарт з В.
Винокуром.
17.40 Новорiчний жарт з В.
Данильцем, В. Моїсеєнком.
18.30 Золотий гусак.
19.00 Концертна програма
Вiтаса «Мама i син».
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Українська пiсня.
21.45 Концерт Софiї Ротару.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.30 Погода.
23.35 Клуб гумору.
00.15 Гранд-шоу М. Поплавського «Я люблю тебе, Україно!», ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Новини за тиждень.
02.00 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.00 ТелеАкадемiя.
04.10 Театральнi сезони.
05.05 «Вiра. Надiя. Любов».
«1+1»

06.00 М/ф.
06.40 «Справжнi лiкарi 2».
07.35 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.05,10.30 М/с «Чiп i Дейл».
10.55,12.05,04.10,05.05 «Свiт
навиворiт 3».
12.55 Д/ф «Легенда про
динозаврiв».
14.45 Бойовик «Хенкок».
16.35 «Вечiрнiй Київ».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Ялинки 2».
22.00 Х/ф «Турист». (2).

29 грудня

00.00 Бойовик «Американець». (2).
01.50 Х/ф «Iнтердiвчинка».
Iнтер
05.40 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
11.20 «Сiмейний пес».
12.25 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
14.15 Х/ф «Артистка».
16.15 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «День Народження Iнтера», ч. 2.
22.30 Х/ф «Нiч закритих дверей».
00.45 «Розбiр польотiв».
01.30 Х/ф «Вiй».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 Х/ф «Експерти». (2).
04.40 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
04.40,05.15 Погода.
04.45 Факти.
05.00,05.20 Свiтанок.
06.10 Iнший футбол.
06.40 Козирне життя.
07.20 Останнiй герой 2.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.10 Квартирне питання.
12.10 Максимум в Українi.
13.15 Т/с «Лiквiдацiя».
15.10 М/ф «Карлик Нiс».
17.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 М/ф «Добриня Микитич
i Змiй Горинич».
20.15 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
22.00 Наша Russia.
22.15 Х/ф «Завжди говори
«так». (2).
00.20 Х/ф «Супергероїчне
кiно». (2).
01.50 Х/ф «В`язнi вiри». (2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,
10.55,13.55,16.10,17.20,19.20,
23.40,00.25,00.55,03.35,05.55,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
23.00,00.00,01.00,02.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Вперед на Олiмп!»
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.40 «Велика
полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
02.30,03.30,04.30,04.55,05.50,
06.20 «Хронiка тижня».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55 12.50 14.00 16.50 17.25
21.40 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10 Х/Ф «Таємниця снігової
королеви»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 4.00 Х/Ф «Донні Дарко»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни».
08.00 На валiзах.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Подружжя».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,07.55 Погода.
06.10 Д/ф «Подорож до раю».
07.20 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Смiх з доставкою додому.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,13.00 Погода.
09.05 Фольк-music.
10.00 Крок до зiрок.
10.45 Караоке для дорослих.
12.05 Шеф-кухар.
13.05 Х/ф «Хто кому хто».
14.35 Х/ф «Життя як цирк».
16.05 Ян Табачник. «Честь маю
запросити».
19.10 Концертна програма
«Живи в Українi».
21.00 Пiдсумки тижня.
21.50 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Кiно в деталях.
23.45 Погода.
23.50 Смiх з доставкою додому.
00.15 Гранд-шоу М. Поплавського «Я люблю тебе, Україно!»,
ч. 2.
УТ-1.
01.20 Шустер-Live. Краще за рiк.
05.20 «Надвечiр`я».

«1+1»
06.10 Комедiя «Не може бути».
07.50,11.25 М/ф.
08.15 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
11.50 «Чотири весiлля 2».
13.10 Мелодрама «Пiзанська
вежа».
15.10,20.00,23.05 «Голос. Дiти».
17.25 Х/ф «Ялинки 2».
19.30,00.45 «ТСН-Тиждень».
22.25 «Спецпроект: Вiдголосся».
23.35 «Свiтське життя».
01.30 Х/ф «Пригоди барона
Мюнхгаузена».
03.35 Х/ф «Турист». (2).

Iнтер
05.05 М/с «Вiнкс клуб. Чарiвна
пригода».
06.25 М/с «Бабця Йожка та

14.00 Т/с «Слiд».
17.00, 19.20 Х/ф «Полуничний
рай».
21.20 Х/ф «У гонитвi за щастям».
01.45 Х/ф «Стань мною».
03.40 Х/ф «Так не буває».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 03.30 Д\фільм «Мініатюри в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Країна талантів»
10.40 «Міні світ краси України
– 2012»
12.00, 23.00 Д/фільм «Світ
мандрів»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.10 Д\фільм «Біографії»
17.00 «Невигадані історії»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 «Телелітопис краю»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 16.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50,
17.50, 19.00, 01.20 «Парад
планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Таємниці світобудови»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.45 «Погода»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 «Біоритм»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»

30 грудня

iншi...»
07.45 «Глянець».
08.45 «Школа доктора Комаровського».
09.20 «Свати бiля плити».
10.25 «Весiльний розмiр».
11.25,02.00 Т/с «Сiльський романс».
15.25 Концерт «20 кращих пiсень
року».
17.55 Х/ф «Любов i голуби».
20.00,01.20 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Самовбивцi».
23.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан».

ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.20,05.05 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.15 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
1 3 . 0 0 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiонального полювання».
1 5 . 0 0 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiональної риболовлi».
1 7 . 0 5 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiонального полювання в
зимовий перiод».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2. Фiнал.
21.15 Х/ф «Наша Russiа: Яйця
долi».
23.05 Х/ф «Супергероїчне кiно».
(2).
00.45 Х/ф «Завжди говори «так».
(2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Х/ф «Холодний свiт». (2).
04.25 ПроЦiкаве.

5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11
.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.1
0,17.50,19.10,00.25,00.40,03.25,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,23.00,00.00,01.00,
04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».

07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35 «Велика полiтика».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50,03.30,06.20 «Тема тижня».
21.00,02.20 «Час: пiдсумки тижня».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40,04.35 «Хронiка тижня».
00.30,03.35 «Огляд преси».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50,
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Таємниця снігової королеви»
15.20 М/Ф «Різдвяні казки»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

ТРК «Україна»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10,04.20 Х/ф «Хто б говорив».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Подружжя».
13.00 Т/с «Слiд».
15.15, 17.10, 20.00 Т/с «Цвiт
черемшини».
19.00,03.35 Подiї тижня.

812

теле
18.45 «Західний експрес»
21.45 КВН. Ліга «Торнадо»
ТЕТ
06.00 Єралаш.
0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.50 М/с «Лiло i Стiч».
10.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.00 М/ф «В гостi до
Робiнсонiв».
14.55,01.00 Альо, директор?!
16.00 FAQ. Як зустрiти Новий
рiк.
16.45,22.20 Веселi мамзелi.
17.10 Х/ф «Бандитки».
19.00 Х/ф «Няньки».
20.55 Вiталька.
21.55 Дайош молодьож!
2 3 . 0 0 Х / ф « З а бе р и м о ю
душу». (3).
01.50 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси».
06.20 Х/ф «Буднi карного розшуку».
07.50 Т/с «Прям уючи на
пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». На
гачку у кидал.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Оскаженiлий автобус».
15.10 Т/с «Оплачено смертю».
19.00 Т/с «Павутиння».
23.00 Х/ф «Рестлер». (2).
01.20 Х/ф «Морський вовк».
(2).
02.55 Х/ф «Я Вас чекаю». (2).
04.15 «Речовий доказ».
04.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».
СТБ
05.00 М/ф «Троє з Простоквашино».
05.55 Х/ф «Максим Перепелиця».
07.30 «Караоке на Майданi».
08.30 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.40 «Їмо вдома».
09.50 Х/ф «Iронiя долi, або З

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30 Д\фільм «Мальовнича
планета»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.00 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 - «Зелений БУМ»
12.00 Д\фільм «Світ мандрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Міні світ краси України
– 2012»
17.10 Д/фільм «Дорогами України»
17.30 «Новий рік в стилі ретро»
19.00 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
19.30 «Подіум її життя»
20.10 «Зелений БУМ»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 00.40 «Палітра»
21.40 Д\фільм «Дні, що змінили
світ»
22.00 «Невигадані історії»
22.30 Д\фільм «Біографії»
23.30 «Роздуми про сокровенне»
01.30 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Герої міфів»
04.30 «Акценти»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.00 «Малятко»
07.50 «Таємниці світобудови»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.

Новий канал
05.40 М/с «Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв».
06.00 Будинки мажорiв.
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.00 Т/с «Назад у СРСР».
16.10 Х/ф «Сiм`янин».
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i
напiвкровний Принц».
22.00 Х/ф «Дюплекс».
23.50 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Поганий Санта».
(3).
01.50 Т/с «Серцеїдки».
03.25,04.30 Зона ночi.
03.30,04.35 Богдан Хмельницький.
05.20,05.35 Зона ночi. Культура.
05.25 Тася.
05.30 Цiна повернення.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.05 М/ф «Курча Цiпа».
11.45 Х/ф «Класний мюзiкл 2».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Блазень та Венера».
17.00 «Матрiархат».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
(2).
02.10 Х/ф «Кохання на боцi».
(2).
03.50 «Нiчне життя».

Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 КВН. Ліга «Торнадо»
16.55 Музична програма (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Бендслем (1)
23.40 «Богатирські ігри»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.00,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.55 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
10.20 М/с «Лiло i Стiч».
11.20 М/ф «Кришталик i Пiнгвiн».
13.00 М/ф «Не бий копитом».
14.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 Х/ф «Бандитки».
16.55 Х/ф «Няньки».
18.50 БарДак.
19.30 Одна за всiх.
19.55 Вiталька.
21.25 Дайош молодьож!
22.15 Слава зi Славєком
Славiним.
22.25 Х/ф «Великий Стен». (2).
00.40 Comedy Woman.
01.30 До свiтанку.

НТН
06.10 «Легенди бандитської
Одеси».
07.30 Т/с «Оплачено смертю».
11.30 «Легенди карного розшуку». Суворий грудень 53-го.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Спас пiд березами».
15.00 Т/с «Павутиння».
19.00 Х/ф «07-й змiнює курс».
21.00 Х/ф «Друге життя Федора
Строгова».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Принцеса на бобах».
02.00 Х/ф «Афганець». (3).
03.20 Х/ф «Вовча зграя».
04.45 «Речовий доказ».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.05 М/ф: «Дванадцять

мiсяцiв», «Умка».
06.15 Х/ф «Карнавальна нiч».
07.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
07.50 «Їмо вдома».
09.00 «МайстерШеф 2».
13.15 «Караоке на Майданi».
14.15 «Х-фактор 3. Фiнал».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. Фiнал».
21.30 Х/ф «Сiм верст до небес».
00.00 Х/ф «Моя мама - наречена».
01.35 Х/ф «Кохай мене».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.55,08.25 Будинки мажорiв.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Кулi.
11.10 Недiльний офiс.
12.15 Т/с «Щасливi разом».
15.00 Х/ф «Дюплекс».
16.50 Х/ф «Гаррi Поттер i
напiвкровний Принц».
20.00 Х/ф «Ельф».
22.00 Х/ф «Випадковий шпигун».
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санти».
01.30 Т/с «Серцеїдки».
02.30,03.30 Зона ночi.
02.35 Богдан Хмельницький.
03.05 Рай.
03.35 Втрачений рай.
04.25,05.20 Зона ночi. Культура.
04.30 Iван Франко.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.00 М/ф «Курча Цiпа».
09.40 Х/ф «Класний мюзiкл 2».
11.50 Х/ф «Родина напрокат».
13.45 Х/ф «Бум 2».
16.00 «Щоденник вагiтної».
16.25 «Пороблено в Українi».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «Кохання на боцi». (2).
02.10 Х/ф «Музик а з iншої
кiмнати».
03.45 «Нiчне життя».
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Народилися в сніги –
два сільські богатирі
Снігопади не завадили
з’явитися на світ двом богатирям.
Як зазначив під час селекторної
прес-конференції Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, директор Департаменту
охорони здоров’я та цивільного
захисту населення обласної державної адміністрації, у Червоній
Діброві, що на Глибоччинні, через
негоду карета швидкої допомоги
не змогла доставити породіллю
до районної лікарні. Довелося
втрутитися рятувальникам МНС:
важкою технікою вони доставили
породіллю до лікарні.
У селі Новоселиця на Кельменеччині швидка, навпаки, не
доїхала до жінки, що народжувала. Пологи в неї приймав лікар
місцевої амбулаторії загальної
практики сімейної медицини,

консультуючись телефоном із
районним акушером-гінекологом. В результаті «переговорів» з’явився на світ здоровий
малюк. До слова, у другій половині минулого століття пологи в селах Буковини приймали
фельдшериці.
Наразі, за словами пана
Шкробанця, усі лікарні області працюють без ускладнень. Навіть ті заклади, які нині
залишаються без світла, – а це
Заставнівська, Хотинська та Кельменецька лікарні – працюють на
системі резервного живлення. У
деяких із цих установ навіть при
відключенні електропостачання
тривали операції.
Не обійшлося і без трагедій…
– Від початку морозів і чис-

Ківі проти тромбів

понеділок
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теле

21.00, 22.10 Т/с «Iнтерни».
00.15 Х/ф «Вiддiл. Знову новий!» (2).
02.15 Х/ф «Американський пирiг:
Переполох у гуртожитку». (3).

легкою парою!»
13.55 «Зваженi i щасливi 2».
19.00 «Х-фактор 3. Фiнал».
22.05 «Моя правда. Невiдомi
чоловiки Наталiї Могилевської».
23.20 «Х-фактор 3. Пiдсумки
голосування».
00.40 «Детектор брехнi 2.
Життя пiсля сповiдi».
02.30 Х/ф «Не було б щастя».
04.40 Нiчний ефiр.

оздоровчі

Людям, схильним до хвороб серцево-судинної системи, лікарі рекомендують щодня
вживати аспірин або ківі. Аспірин знижує
в’язкість крові та перешкоджає утворенню
тромбів. Норвезькі науковці встановили, що
таку ж властивість має ківі.
Цей екзотичний фрукт здатний спалювати жири, що блокують артерії, а це зменшує
утворення тромбів. Вживаючи щодня два-три
ківі, ви захистите своє серце від хвороб. Уже
через 28 днів такої дієти на 18% уповільнюється утворення тромбів і на 15% – знижується рівень шкідливих кислот у крові.
Тільки пам’ятайте: тропічні фрукти
містять багато чого корисного, але переїдати «екзотики» нам, жителям зовсім інших
широт, м’яко кажучи, не варто.

Тест здоров’я
Чи здорові Ваші
суглоби?

ленних снігопадів почастішали
випадки переохолоджень, обморожень та, і є навіть загиблі,
– продовжує Ігор Шкробанець.
Перший випадок, підтверджений висновком судово-медичної експертизи, зафіксували на
Кельменеччині. Саме тут, у селі
Бузовиця, від переохолодження
померла жінка.

Пан Ігор наголошує також, що почастішали випадки обмороження
кінцівок. Особливо після вживання алкоголю. Спиртне не рятує
від холоду та обмороження, слід
шукати тепла, а не пити на морозі.
Наразі судмедексперти вивчають смерть чоловіка, що замерз у полі між двома селами на
Заставнівщині. Причини його
смерті з’ясовуються.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Як вдягатися морозної пори року?
Холод згубно впливає на
дрібні кровоносні судини
людини. У кінцівках вони
звужуються, щоби зберегти
тепло. Саме за рахунок цього
приплив крові до внутрішніх
органів збільшується та
підтримується внутрішня
стабільна температура тіла. А
циркуляція крові в кінцівках
уповільнюється...
Першими замерзають пальці рук і ніг, а
також вуха й ніс – вони найменше захищені
через відсутність значного жирового прошарку. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім
підшкірний шар, судини, м’язи, нерви, навіть
кістки. Температура, за якої можна загинути від
переохолодження, може бути навіть плюсовою.
А температура тіла знижується до 35градусів
і нижче.
Тому одягатися в мороз, як капустина, не
найважливіше: варто одягатися не кількісно,
а якісно. Одяг обирайте з натуральних тканин,
синтетику викиньте або залиште на весну.
Короткі куртки та вузькі штани взимку теж
не варто вдягати. Одяг мусить бути широким,
щоби між ним і тілом залишався простір.
А головний убір захистить вас не тільки від

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації
арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: нежилі приміщення
(кафе-бар) загальною площею 128,40 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул.
Щепкіна, під номером 10. Нежилі приміщення загальною площею 128,40 кв. м, розташовані
в цокольному поверсі цегляного одноповерхового з цокольним приміщенням нежитлового
будинку, площа забудови – 160,50 м.кв., фундаменти – стрічкові бутобетонні, стіни і перегородки– цегляні, перекриття – цегляне склепіння, дах – двоскатний по дерев’яних кроквах,
покрівля – оцинкована сталь, обладнані центральні міські мережі газопостачання, каналізації,
електропостачання, автономне гаряче водопостачання та опалення (бойлер гарячої води та
котел), автономне водопостачання, знос-20%.Стартова (початкова) ціна – 632416,50 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок - 31620,83грн. без ПДВ. Боржник: Мандзюк Інна Юріївна (м. Чернівці,
вул. Гетьмана, 5Б, ідентифікаційний код 2709318623). Стягувач: ПАТ Банк «Фінанси і кредит» в
особі ЧОД філії ПРУ (м. Чернівці, вул. Головна, 84, код ЄДРПОУ 20539586). Лот №2: будівля літ.
«А» (офіс, службові) загальною площею 390,20 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул. П.Целана, буд. 19. Будівля літ. «А» являє собою одноповерхову з підвалом та мансардою
адміністративну будівлю загальною площею 390,20 кв. м, в тому числі: площа підвалу - 80,70
м.кв., 1-го поверху – 205,40 м.кв, мансарди – 104,10 м.кв., площа забудови – 271,00 м.кв.,
висота приміщень підвалу – 1,90 м, висота приміщень 1-го поверху 3,30 м, висота приміщень
мансарди 2,75/1,25 м, фундамент – бутовий стрічковий, матеріал стін – цегла, перекриття –
дерев’яні балки з підшивкою, оштукатурені, дах – дерев’яний, двосхилий, покрівля – металева,
підлоги – дощата, паркетна, лінолеум, обладнана системами електроосвітлення, водопостачання, водовідведення, газопостачання, опалення центральне), знос-53%. Відомості щодо
обмеження на використання відсутні. Будівля належить боржнику на праві власності на підставі
Договору купівлі-продажу нерухомого майна (ВЕК/№889787-ВЕК№889788) від 21.06.2007
року /в реєстрі №2076/. Земельна ділянка площею 0,0406 га, на якій розташована дана будівля,
перебуває в оренді згідно договору оренди землі, посвідченого 18.07.2007 року приватним
нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Іпатовою М.М. за реєстр. №2814.
Стартова (початкова) ціна – 934866,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок — 46743,30грн. без
ПДВ. Боржник: Мале приватне підприємство «Пріма-газ» (м. Чернівці, вул. Садгірська, 32/3,
код за ЄДРПОУ 33090138). Стягувачі: ПАТ Банк «Фінанси і кредит» в особі ЧОД філії ПРУ (м.
Чернівці, вул. Головна, 84, код ЄДРПОУ 20539586). Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 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. Московської Олімпіади,1А.
Прилюдні торги відбудуться „10” січня 2013 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.
Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Гарантійні внески вносяться на
р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ
«УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». 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 р/р №37313002002208 в УДК в
Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС
Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.
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гаймориту й менінгіту, а ще й від облисіння, бо від
переохолодження випадає волосся.
Не менш важливо в морози правильно та поживно харчуватися. Організм слід «утеплювати»
більш калорійною їжею.
І звичайно ж у -10 чи то -20 не можна стояти
на одному місці: треба весь час рухатися.
Утім, усі ці поради допомагають тим, хто на
вулиці перебуває недовго. Кому ж доводиться
проводити на морозному повітрі цілий день,
лікарі радять щодві години робити перерву,
щоби зігрітися.
Зайшовши в дім після тривалого перебування на морозі, спершу перевдягніться, зігрійтеся,
а тоді вже налягайте на гарячий чай та борщ.

Остеоартроз – найпоширеніше захворювання
суглобів, яке починається проявлятися від віку та
зрідка від травм. І тоді у боротьбу вступають бабусині розтирання, горілчані компреси. Але найкраще
– звернутися до фахівця, адже є більш сучасні способи лікування. Перевірити суглоби допоможе тест.
1. Біль у суглобі виникає:
• тільки в русі – 1 бал;
• навіть у спокої – 2 бали;
• через 30 хвилин стояння – 1 бал.
2. Болі при ходьбі:
• виникають відразу, а потім стають сильнішими – 2;
• через деякий час – 1.
3. Утрудненість в рухах після сну триває:
• менше 15 хвилин – 1;
• більше 15 хвилин – 2.
4. У суглобі з’являється «стріляючий» біль:
• іноді – 1;
• часто – 2.
5. Ви можете пройти без болю:
• більше 1 км з відпочинком – 1;
• близько 1 км – 2;
• до 500 м – 4;
• менше 100 м – 6.
6. Ви відчуваєте біль при виконанні цих зусиль
(0 – не відчуваю, 1 – відчуваю деякі труднощі; 2 –
мені це дуже важко):
• піднятися на один проліт сходами;
• спуститися на один проліт;
• йти по нерівній дорозі;
• сісти в автомобіль;
• підняти щось з підлоги.
Результати:
Від 1 до 2 балів – є схильність до артрозу;
Від 3 до 4 балів – початкові прояви артрозу;
Від 5 до 7 балів – помірно виражений артроз;
Від 8 до 11 – хвороба вже в наявності;
Від 12 і більше – хвороба зайшла далеко, суглоби серйозно постраждали.

Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт,
діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
Лікує також захворювання суглобів, багаторічно незаживаючі трофічні виразки ніг,
фурункульоз та інші гнійні захворювання, врослий ніготь, геморой, грибкові ураження нігтів,
знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку), застосовує озокерит під час лікування на прийомі та вдома. Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної
інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь).
Приймає за адресою вул.. Руська 126, КМП «Ваше здоровя», ліцензія МОЗ Україна серія
АГ №599425 ВІД 05.12.2011 р. з 14:00 до 16:00. Прийом за домовленістю по моб. тел.: 050507-51-38. Олександр Іванович.
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – - трьохкімнатна квартира загальною площею 63,80 кв.м, яка розташована на п’ятому
поверсі дев’ятиповерхового панельного житлового будинку, що знаходиться в м. Чернівці, вул. П.-Кільцева,
5А/17.Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВАМ № 437106 від 08.07.2003 року, посвідченого
приватним нотаріусом Чернівецького МНО Іщенко А.В. і зареєстрованого в реєстрі за №5179. Трьохкімнатна квартира складається з: 1-а кімната – 15,90 кв.м., 2-а кімната – 9,50 кв.м., 3-я кімната-12,20 кв.м., кухня – 8,80 кв.м.,
коридору-12,30 кв.м., вбиральної– 1,00 кв.м., ванної-2,60 кв.м., комори - 1,00 кв.м., комори - 0,50 кв.м.. Технічний
стан квартири характеризується як добрий. Квартира розташована в периферійній частині міста. Матеріал зовнішніх стін-залізобетонні панелі, метал перекриття-залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, та
обладнано водопроводом (холодним та гарячим), каналізацією, газопостачанням, електроосвітленням. Інші дані
невідомі.Стартова (початкова) ціна –361710,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612176 ( від 05.12.2012р.)Гарантійний
внесок – 18085,50 грн без ПДВ По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 10 січня 2013 р. об 14:00 год. за
адресою: м.Чернівці, вул.Кишинівська,2А Остаточний термін подачі заяв 10 січня 2013 р. об 13:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок р/р 37313002002208 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський відділ ДВС Чернівецького МУЮ.Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до
18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Маленька Соломійка Маковійчук
потребує Вашої допомоги!
У десятимісячної дівчинки страшний
діагноз – гідронефроз 4 ступеня.
Щоби зберегти життя
дитини, потрібні гроші.
Тож усі небайдужі можуть перерахувати
кошти за рахунком: «Приват банк»
29244825509100
МФО
305299 ОКПО
14360570
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астрологічні
Гороскоп на тиждень

Овен

Душевна енергія й духовна свідомість Овнів досягнуть вершини. Ті сторони вашої натури, що хочуть
ілюзій, будуть вдоволені, але загалом слід бути обережними, бо можна й зовсім втратити зв’язок з реальністю. Сприятливий період для чоловіків-Овнів – як у
бізнесі, так і в особистому житті.

Телець

Цього тижня на Тельців очікує надзвичайний
приплив енергії та фізичної сили. Такі шанси не
виникають самі собою, та ви зможете маніпулювати ситуаціями, щоби поєднати для себе найкращі можливості. Найбільш імовірно, що усі ваші
фізичні та психологічні зусилля, врешті-решт,
приведуть вас до успіху.

Близнюки

Обов’язки, обмеження, правила та настанови
увійдуть цими днями у відкритий конфлікт із прагненням свободи. Відтак Близнюки не повинні покладатися лише на зрілість і досвід, треба рухатися
далі, адже вам кинуто виклик. Не спокушайтеся на
обіцянки, легкого нічого не буде.

Рак

Лев

Діва

ТЕРЕЗИ

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Незважаючи на сприятливий для успіху потенціал, на Раків нападуть… лінощі. Нинішній
рівень вашого достатку знівелює прояви суперництва з боку тих, хто вам заздрить. Удача супроводжуватиме ваших дітей. Навіть очевидні поразки зможуть обернутися для них на перемоги.

Легкого успіху в справах, пов’язаних з партнерством, світськими подіями та романтичними
захопленнями, не очікуйте. Але за певної наполегливості прогрес буде помітним. Юридичні
питання вашого бізнесу або переговори з діловими
партнерами можуть вирішитися на вашу користь.

Щоби не проґавити свій шанс, Діви повинні
проявляти ініціативу. Із партнерами поводьтеся
твердо, але коректно, аби не виникала конфліктна
ситуація, у якій можна легко їх втратити. Уникайте
цього тижня операцій з нерухомістю: тут велика
ймовірність бути ошуканими.
На початку тижня ви зіткнетися з безліччю
турбот і дрібними проблемами. Чим більше безкорисливої підтримки ви надасте нужденним, тим
позитивнішими будуть зміни у вашому житті. До
досягнення бажаного результату залишається зовсім небагато, тому не розпорошуйтеся та займіться
нагальними проблемами.
Уважно прислухайтеся до тих, хто дає вам
розважливі та доброзичливі поради. Час великих
можливостей для розвитку духовної свідомості,
посилення творчої сприйнятливості, поліпшення
уяви та інтуїції. Час діяти із великим піднесенням
і заповзятливістю. Вихідні проведіть з родиною.

Шанс досягти успіху може з’явитися у Стрільців як наслідок прояву незалежності або унікального, креативного підходу до справи вашого життя. Не втрачайте випадку довести свою відданість
друзям і зацікавленість ними – можливо, завдяки
їм, ви досягнете успіху.

Характерною цього тижня буде оманливість
видимих обставин, тому Козерогам необхідно
ретельно відрізняти їх від реальності. Тим паче ,
що магія ілюзій та власних уявлень про зростання
духовної свідомості, а також дослідження надприродних явищ можуть бути такими привабливими!

Діапазон інтересів і справ у Водоліїв цього
тижня істотно збільшиться. Підприємництво,
подорожі, розпродажі та аукціони, реклама, політика й драматичне мистецтво – ось лише кілька
сфер, які можуть привернути вашу увагу і в яких
ви впевнено зможете досягти успіху.
Для Риб прийшов час проаналізувати відповідність своїх талантів умінням та навичкам
і з’ясувати, яким чином можна розвинути їх і в
якій галузі застосувати ефективніше. Обставини просто в руки дають вам можливість посилити особисту владу і становище та досягти
бажаної мети.

Змія та її
одинадцять друзів

Європа в окремо взятій Михальчі

10 лютого наступить рік Чорної Водяної Змії. У східній культурі Змія є
символом мудрості, витривалості і – водночас – підступності й шляхетності. Рік Змії
несе масу можливостей: час спливатиме повільніше, не вимагаючи від нас високих швидкостей в
роботі та житті. Але обережно: несподіванки можуть миттєво обернути життя ваше на успіх чи на тотальне невезіння.
Чорний колір майбутньої володарки року символізує глибину пізнання. Стихія року – Вода – весь час рухається, але за певних
обставин може обернутися на крижану пустелю. Та навіть негативні ситуації вчіться обертати собі на користь

Змія у рік свого імені буде безумовною
переможницею на усіх фронтах. Вона багато
працюватиме, але в будь-якій сфері досягатиме
своєї мети, не марнуючи час на ніяковість чи тривоги. Змія може навчатися чи використовувати
знання, створювати сім’ю, наводити лад вдома
та на роботі, будувати й творити – лише не захоплюватися мріями чи
балаканиною. Важливе застереження від самовпевненості: Змії не
варто псувати стосунки з володарями наступних років – Тигром та
Кроликом, адже власний рік закінчиться швидко, а в наступному можна
ненароком залишитися на самоті.

Кінь присвятить весь свій час професійному зростанню, ризикуючи залишити поза увагою особисте життя
і спілкування з друзями. Хоча його не можна назвати
кар’єристом: Коня цікавлять не посади й звання, а високі
результати у справах. Якщо Кінь не хоче втратити дорогі
для нього стосунки, від початку повинен замислитися
про компроміси між особистим і роботою. Фінанси Коня обіцяють стабільність і
зростання до кінця року.
Головне – бути готовим до змін і не потрапляти під вплив емоцій. Аби завчасно не втомитися, Кінь активно відпочиватиме і залишить негатив за межами
свого життя.

Пацюк увійде в рік випробувань та неспокою, адже Змія та Пацюк не терплять одне одну:
обидва непередбачувані, полюбляють приховано
готуватися до несподіваних для оточення кроків.
Не радимо Пацюкові метушитися, кидатися від
однієї справи до іншої, аби не знівелювати досягнення попередніх років. У рік Змії Пацюку слід ретельно перевіряти
навіть вигідні пропозиції. Така обачливість збереже фінанси й час.
Неспокійно буде і в професійній діяльності, і на особистому фронті. На
відпочинок краще не сподіватися. Натомість варто зайнятися всерйоз
власним здоров’ям та уникати будь-яких конфліктів.

Коза потягнеться до світського життя, активно спілкуватиметься і навіть заводитиме романи. Та якщо Коза все
ж таки не забуватиме про справи, знайомства принесуть
користь. До того ж у Кози можуть проявитися несподівані
таланти. Коли ж лінуватиметься, нехай не розраховує на
фінансове зростання. Загалом Козі варто вдумливо оцінювати своє життя на противагу власним упередженим уявленням. Найбільша
небезпека для неї – в самообмані: вона бачить найменші похибки оточення,
уперто не помічаючи власних. Вона повинна на це зважати, коли не хоче провести рік Змії у конфліктах.

Бик працелюбний та спокійний, тож може
2013 року зробити кар’єру практично з нуля,
отримати нові дружні та партнерські зв’язки. Але
це не виключає й труднощів. Перш за все, у спілкуванні, адже Бик дуже любить встановлювати
власні правила і незадоволений, коли хтось їх
порушує. Слід бути обережним, бо Бику багато хто заздрить. Проблеми
можливі і в сімейних стосунках. Аби уникнути надмірних випробувань,
Бику варто зосередитися на конкретних справах – ремонті чи купівлі
житла, заняттях з дітьми. Велику увагу слід приділити роботі серця:
проконсультуватися в кардіолога.
Тигр протягом 2013-го може відчувати
дискомфорт від бажання будь що лідирувати. Та
якщо Тигр зосередиться на справах і уникатиме
дратівливості й зарозумілості, він зможе досягти
гарних показників за підсумками року. 2013-го
є ризик втратити важливі для нього дружні чи
партнерські стосунки, бо Тигр не вміє визнавати себе винним, просити
вибачення і обговорювати замість сперечатися. Ще один ворог Тигра
– лінощі. У рік Змії не варто їм піддаватися, бо можна втратити роботу
чи бізнес. Тигр повинен виступати миротворцем у сім’ї та не забувати
про відпочинок для відновлення здоров’я.
Кролик буде спокійний і діловий. Не матиме багато проблем, коли буде уважним до справ.
Варто розвивати початі справи, не намагаючись
обігнати когось. Рік Змії не роздаватиме авансів,
тож Кролик має осягати усього власною працею.
Якщо надумає змінити роботу, можна навіть отримати ще одну освіту. У Кролика буде найменше конфліктів, порівняно
з оточенням. 2013-го Кролик зможе вирішити проблеми в особистому
житті. І навіть завести дітей. Серйозні недуги обминуть Кролика, але
за наявності хронічних хвороб варто пройти профілактичний курс.
Дракон повинен уникати ризику – навіть
коли оборудка виглядає дуже перспективною.
Діяльність його має ґрунтуватися на твердих
знаннях і точному розрахунку. Можна вкладати
кошти у нерухомість або вдосконалювати власний бізнес, тут Дракон буде успішним, адже Змія
цінує його найпривабливіші риси: чесність, відвертість, енергійність і
справедливість. Так само в коханні: нерозумно витрачати рік, у якому
варто започаткувати союз на все життя, на легковажний флірт. Недуги Дракона обминатимуть, зате слід уникати травм – на транспорті,
у спорті, у господарських справах.
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Мавпа користується особливою прихильністю Змії.
Підприємлива та відкрита до спілкування, вона спершу
схопиться за нову безпечну гілку і лише потім відпустить
попередню. Коли набуде трохи посидючості, навіть зробить
кар’єру: можливостей для цього безліч. Мавпа більше перейматиметься матеріальним і заздалегідь знатиме, «звідки дує
вітер», що допоможе уникати помилок. Цей період – непоганий для навчання та
починань. Натомість застерігаємо Мавпу від ризиків для здоров’я та азартних ігор.
Особисте життя може принести сюрпризи, тож не варто пускати все на самоплив.
Півень емоційний та пристрасний, тож у рік Змії
нудьгувати йому ніколи. Та, від природи працьовитий,
він не забуває про справи й уміє зберегти набуте. Більше
того, рік Змії відкриє для Півня нові професійні та фінансові
можливості, зокрема в операціях з нерухомістю – якщо він
уникатиме нечесних оборудок. Так само як і пліток – а їх
виникатиме багато. В особистому житті буде все: від безмежного кохання та
ніжності до сварок і тотального непорозуміння. І найбільша небезпека – від
родичів, тож не варто «вестися» на їхні домагання, але й сваритися не слід. А всі
недуги Півня – від стресів.
Собака спокійний та врівноважений, тож 2013-й буде
для нього мирним. Без великих подій та ривків уперед, але й
без проблем і втрат. Влучно було б цього року навчатися чи
підвищити кваліфікацію. Не завадить трохи твердості та підвищення власної самооцінки. Нові знайомства допоможуть
Собаці подивитися на себе іншими очима. Застерігаємо від
виконання роботи за когось, бо є шанс не виконати власної. Про особисте життя
Собаки знатиме лише найближче оточення. Не варто розпочинати цього року
нові стосунки, самотнім Собакам краще почекати. А здоров’я Собаки буде на
диво міцним.
Свиня переживе неспокійний період, адже вона погано
ладить зі Змією. Свиня боїться таємничості та пригод, на які
рік Змії зазвичай багатий. Почуттів
Свині 2013-го вистачить на написання цілого роману, та не всі
вона правильно оцінюватиме. Скажімо, не можна
сприймати як енергійність надмірну чутливість,
а нестриманий язик – за відвертість. Існує ризик
мимохіть видати чужий секрет, що призведе до
великого скандалу. Вдалий рік для Свиней – представників творчих професій та науковців. Усі
сімейні негаразди та проблеми зі здоров’ям Свиня
організовує собі власноруч.
Алла ЧУЖИНСЬКА,
астропсихолог, спеціально для «Версій»
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Захурделило на Буковині й замело
дороги. У снігову пастку потрапили не
тільки машини та люди, а й цілі населені
пункти. Та не всіх буковинців злякала
негода. Скажімо, у Михальчі, що на
Сторожинеччині, та трьох сусідніх селах,
які належать до цієї сільради, –
Спаська, Заволока і Дубова –
дороги розчищені й проїхати
ними не становить жодних
проблем. Сім одиниць
техніки щодня відгортають
сніг. А біля кожного
магазину є розчищена «кишеня», куди заїжджає машина з
товаром, щоби не заважати рухові на дорозі.
Чому так? Може, тому, що сільський голова ще у 90-х
«намотав» на колеса 1,5 мільйона кілометрів європейських
шляхів і знає, якими мають бути дороги? Але ж інші керівники
краю теж бачили на власні очі, як живуть європейці. Та їхній
досвід чомусь не позначився на житті громад.
Тож у чому секрет Захарія ШЕВЧУКА, який кермує
громадою лише 25 місяців, та за цей малий проміжок
часу село вже відчуло позитивні зміни, спричинені його
менеджерською роботою?
«Усі мусять дотримуватися
законів. І моральних – першочергово. Недарма ж михальчанські газди будували вдовам
хати. Нині добру традицію відродили»
На думку Захарія Шевчука, недотримання законів – джерело всіх бід
українців та України. Тому ця вимога є
головною у ставленні до себе, до свого
оточення і навіть до начальства – одне
слово, до всіх без винятку. Такий підхід дозволяє назвати Шевчука керівником нового європейського зразка. І
хоча майже дві третини життя Захарія
Івановича припало на минуле ХХ століття, це не заважає чоловікові бути
європейцем від голови до ніг. Утім,
інфікування демократією відбулося
в нього навіть не в 90-ті, коли ганяв
машини, щоби утримувати сім’ю, вивчити дітей. Це, швидше, передалося
йому у спадок від батьків і дідів, адже
Шевчуків у селі завжди поважали та
прислухалися до їхньої думки.
– У тому, що мене обрали сільським головою, не стільки моя заслуга, як репутація моєї родини, моїх
прадідів, нехай з Богом спочивають,
– каже Захарій Іванович. – Бо коли
мене обирали, я нічого не обіцяв односельцям. Просто вони знали, як
ставляться Шевчуки до людей, як
працюють. Часто-густо саме вони
були інінціаторами толок. Скажімо,
немає вдова хати, тож збираються
газди і будують її. Із соломи та глини
роблять каракоти – цегла по-нашому.
Моя баба при цьому завжди варила
їсти і всіх пригощала. Так ось, до речі,
цю традицію ми нині повернули. Раз

на рік збираємо громаду з 30-40 осіб
та розчищаємо захаращений потічок.
Завозимо деревину самотнім, а також
для школи. Тут співпрацюємо зі спецлісгоспом.
Самодостатній, освічений, енергійний, Шевчук вміє розгледіти за деталями основне та сміливо розставити
крапки над «і» незважаючи на чини та
посади. І все ж найдивовижніша його
риса – неймовірна відданість закону.
Він ніколи сам не переступить межу
дозволеного і не дозволить зробити
цього іншому. Бо тільки в ДОТРИМАННІ ЗАКОНУ вбачає вихід із того глухого
кута, в якому нині ми всі опинилися.
Він, приміром, не розуміє, як можна було поставити хрест на в’їзді у
Михальчу, не узгодивши з громадою.
– А як завтра захочуть поставити
мусульманський півмісяць? – риторично запитує сільський голова. – Це
ж самоуправство. Усі мусять дотримуватися законів. А районний чиновник
від землі натомість каже мені: «А той
хрест вам заважає?» Та ж я до чого
веду? У такий спосіб ми вчимо людей
жити не за законом. Бо й самі живемо
не за законом. Тоді й на порядок годі
сподіватися. Всі, приміром, знають,
що я прихильник опозиції. Та як законослухняний громадянин виконую
чинні закони. А тут під час виборів
приїжджає свій, рідний, опозиційний
кандидат і розклеює агітацію на стовпах. Я йому кажу, що для цього у нас є
спеціально відведені місця. А він мені
у відповідь: як це так, мовляв, може
бути, щоби в моїй машині був прапорець ОУН-УПА, а я його не підтримую!
Але ж, шановні, закони для всіх одні!
І це має бути головним. І саме цього

мусимо навчати дітей, якщо хочемо
бачити свою старість щасливою. Бо ж
найкраще навчання, як відомо, – власний приклад.
«Я прийшов у сільраду не
керувати, а працювати і змінити
життя людей на краще. Бо це
моє рідне село, де мешкають
мої діти і, сподіваюсь, житимуть
правнуки»

– Захарію Івановичу, а що заважає роботі, окрім тотальної
неповаги до закону?
– Стара система. Найгірше від неї
перейшло нам, у незалежну Україну.
Саме вона нас і душить. Зараз усе за
гроші – і освіта, і посада. Та почну здалеку. Коли я їхав поступати у сільськогосподарський інститут до КамянцяПодільського, зі мною ні мами, ні тата
не було. Я закінчив школу із золотою
медаллю. І, як зараз памятаю, на наш
механічний факульет було 49 медалістів, а на курс набирали 150 студентів.
У підсумку – 6,5 абітурієнтів на місце.
Вже під час навчання побачив, що з
усіх 150 лише 50 училися, бо мали для
цього розум. Ще 50 студентів навчалися, бо мали зв’язки, а решта 50 вчилася, бо «стукала» на тих і других. Так
ось ми від цієї жахливої системи ще досі
потерпаємо. Вихід один: позбуватися
її. Тому й прийшов у сільраду не сидіти
в кабінеті та писати довідки, а працювати. Бо маю на меті щось змінити. Тут
дуже давно нічого не змінювалось, а
ставало лише гірше та гірше. А це ж
моє село, де живуть мої діти і, сподіваюсь, житимуть онуки та правнуки.
Саме тому виконую свої обов’язки
без огляду на рідних, наближених чи
друзів. Для мене всі однакові – так є і
так буде, подобається це комусь чи не
подобається.
– Як вирішуєте головні проблеми?
– Поступово, хоча не так швидко,
як хотілося б. Класичне питання – земля і люди – залишається на порядку
денному. Всім охочим землі вже не
вистачає. Землі запасу – а їх мали 37
гектарів – правдами-неправдами розі-

фермерских господарства. Щоби
отримати допомогу від держави, треба
мати не менше 100 га землі. А у наших
фермерів – по 5-7 га. Вони обробляють
її силами власних сімей.
А от стосовно доріг, то ми майже
молодці! Впоралися до негоди, і нині у
нас немає жодної глиняної дороги – всі
гравійні. Хоча за нинішніх цін ремонтувати чи прокладати шляхи – задоволення, що мало кому «по кишені». Та
все ж поволі вирішуємо і цю проблему.
Не хочу хвалитися, але скажу, що 80
км наших комунальних доріг почищені
краще, ніж чернівецькі. Бо я щодня
везу дітей до школи та університету.
Старша донька працює в ЧНУ. А ще
цього року нам поталанило – отримали
півмільйонну дотацію з держбюджету.
Як наслідок, заасфальтували центральну дорогу аж до церкви. Своїми
ж силами і за підтримки місцевих підприємців – їх у нас зареєстровано 240
осіб – поклали бруківку в центрі села
на 1150 кв. метрах. Краса, як на вул.
ім. О. Кобилянської!

– Бюджет у вас
дотаційний?

– Безперечно. Та маємо чимало
підприємців, які займаються автомобільним бізнесом. І за 2 роки ми
освоїли від цих надходжень (перша
реєстрація авта) 700 тисяч власних
коштів. Їх і спрямували на гравіювання
глиняних доріг.
– Захарію Івановичу, чи змусила Вас приватизація енергопостачальних компаній, таких
як Обленерго, «Чернівцігаз» тощо,
по-іншому подивитися на власність громади? Спонукала до
певних дій?
– Так, ми вже почали виготовляти документи на все своє нерухоме
майно, а це ж і дороги, і будівлі, одне
слово, все, чим володіє територіальна
громада. Втім, переконаний, нині
жодна сільрада не має повного пакету
документів на своє нерухоме майно.
Доволі дивна ситуація. Адже без цього
ми не можемо співпрацювати з приватизованими структурами на кшталт
Обленерго, «Чернівцігаз» тощо. При-

Що призводить до успіху?
Точка зору українців і європейців:
▪ високий інтелект: у нас – 30%, у них – 56%;
▪ вміння обійти закон: у нас – 33%, у них – 5% (!);
▪ наявність впливових родичів: у нас – 51%, у них – 12%;
▪ добра освіта: у нас – 25%, у них – 49%;
▪ багаті батьки: у нас – 36%, у них – 15%.
йшлися під забудову. Якщо на сході
люди мають 50-100 га землі на пай, то
в нас – 55 соток. З цього не розбагатієш. Тепер батько дає сину місце в себе
на городі під будівництво. Та життя
діалектичне, ситуації змінюються.
Скажімо, у законопроекті про приватизацію землі дуже багато мінусів.
Але, можливо, ми зможемо викупити
назад у комунальну власність землю в
людей, які не оброблятимуть її. Одне
слово, шукатимемо вихід.
На території сільради маємо 4

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки : ЛОТ № 1 – одноповерховий саманний житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами.
Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право на спадщину серії ВЕМ №270183 від 20.02.2007р. Місцезнаходження майна:
вул. Перемоги, 19, с. Романківці, Сокирянського р-ну, Чернівецької обл. Одноповерховий саманний житловий будинок літ.А площею –
60,90кв.м, 1938 року забудови, саманна літня кухня літ.Б площею – 24,9кв.м, саманний сарай літ.В площею – 44кв.м, кам’яний сарай
літ.Г площею – 8,8кв.м, кам’яний сарай літД площею забудови – 30,8кв.м, погріб Пг площею – 8кв.м, криниця №1, дощата огорожа
№2-3, дощата вбиральня літ.Е. Технічний стан житлового будинку характеризується як незадовільний. Фундаменти – деревяні стоянці,
стіни перегородки – деревяний каркас, перекриття – деревяні балки, дах двосхилий, покрівля – черепиця, прорізи деревяні, інженерне
забезпечення – електропостачання, пічне опалення. Будинок літ.А складається з: коридор – 5,30кв.м, 1-а кімната – 25,20кв.м, кладова – 6,10кв.м, кухня – 10,0кв.м, 2-а кімната – 10,3кв.м, сени – 4,0кв.м. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –35666,25 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612131 від 26.09.12)Гарантійний внесок – 1783,31 грн без ПДВ .По лоту обмеження на використання загальні
для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26.Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 січня 2013 р. об 14:00 год. за адресою: с. Романківці,
Сокирянського р-ну, Чернівецької обл., в приміщені сільської ради Остаточний термін подачі заяв 09 січня 2013 р. об 13:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195,
одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

наймні, ми вже зрозуміли це і почали
поволі рухатися. Цими днями отримали державний акт на постійне користування школою-дитсадком. Отже,
маємо право власності на будівлю, де
розташована одна дитяча дошкільна
група та молодші класи.
Свої газові труби, які люди проклали за свій кошт, ми передали «Чернівцігазу» в оренду. Бо хтозна, може невдовзі прийде інший, альтернативний,
постачальник, який братиме за свої
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послуги менші гроші. Тоді перейдемо
до нього. Зі своїми трубами.
У стосунках з Обленерго свої нюанси. Скажімо, людина збудувала
магазин і разом з ним – підстанцію.
Власник магазину передав підстанцію
на баланс сільській раді, а сільська
рада – Обленерго, але, зрозуміло,
без передачі права власності. А тепер
дивимося, що відбувається далі. РЕМ,
де-юре без дозволу сільради, а дефакто – без дозволу громади, не може
нікого підключити до цієї підстанції.
Але ж підстанцій у селі не вистачає.
І РЕМ робить додаткові підключення,
погіршуючи якість обслуговування.
Галузь не розвивається, а проблеми
перекидаються на людей: хочеш
отримати послугу, скажімо, світло,
прокладай кабель і став підстанцію...
Зрештою, потроху все вирішуємо, але
не так, як хотілося б.
– Та не хлібом єдиним? Чи не
так, Захарію Івановичу? Як у
селі з дозвіллям? Молодь не нудьгує? Зрештою, й Ви – колишній
спортсмен...
– У командному заліку на районній спартакіаді 2011 року ми посіли
14-місце. А цього року взяли перше!
Інструктор Василь Зварич – молодий
і завзятий. Організував дитячу футбольну секцію. Щоби вона працювала,
потрібно небагато – бажання і трохи
підтримки. Ну а Михальчанську трасу з
мотокросу знають в усій Україні. Торік
ми приймали другий етап Кубка України з мотокросу. Але бізнесу з цього
не робимо. Більше переймаємося фізичною культурою, а не професійним
спортом.
Завідувачка будинку культури
Марина Піта закоханістю у справу не
поступається спортінструктору. Цьогорічна Маланка перевершила всі наші
сподівання. Захопила і старих, і малих.
Не поступалася навіть Вашківецькій,
хіба що була меншою за об’ємом.
– Ви об’їздили всю Європу. Де
набільше сподобалося?
– В Японії (сміється). Там немає
ні сміття, ні мух. Запитав якось у гіда,
тримаючи в руках недопалок цигарки,
куди викинути? Бо довкола не було
жодного смітника. У відповідь:на
землю! Як? – дивуюся. «Будемо вертатися, недопалка вже не буде – приберуть», – пояснив. А річ у тім, що урни
в них у дворах заховані. З підворітні,
так би мовити, за чистотою стежать
двірники: як тільки хтось десь щось
кинув – вони одразу ж замітають. Загалом, я люблю країни з традиціями.
Такі, як Японія, Іспанія – та й Україна
теж до них належить. Українцям треба
тільки повернутися до цих традицій,
напруживши генетичну пам’ять, та
згадати, що першу Конституцію написали українські козаки. Тому повага
до законів у нас у крові. Просто умови
життя трьох попередніх поколінь заретушували це високе почуття... Його
треба обновити.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки : ЛОТ № 1 –
трикімнатна квартира загальною площею 74,60 м.кв., житловою площею 42,60 м.кв., що розташована на першому поверсі одноповерхового з горищем цегляного
житлового будинку, знаходиться в Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Привокзальна, 3/1. Правовстановлюючі документи: Договір довічного утримання серії
ВАО № 182621 від 18.08.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Глибоцького районного нотаріального округу Кінащук Н.М. і зареєстрованого за №
3797. Трикімнатна квартира складається з: 1-а кімната - 10,40 кв.м., 2-а кімната - 20,60 кв.м., 3-я кімната-11,60 кв.м., кухня – 13,90 кв.м.,коридору-10,80 кв.м.,
коридору – 5,80 кв.м. та комори-1,50 кв.м. Матеріал зовнішніх стін-цегла. Матеріал перекриття – дерево. Будинок підключено до телефонної мережі, та обладнано
водопроводом (холодним та гарячим), каналізацією, газопостачанням, опаленням пічним, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом,
ліфтами, замочно-переговірними пристроями (кодовими замками), телевізійною антеною колективного користування , кабельним телебаченням. Стан квартири
характеризується як задовільний. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –394065,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612174 від 28.11.2012р.)Гарантійний
внесок – 19703,25 грн без ПДВ По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26.Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 січня 2013 р. об 12:00 год. за адресою: смт.
Глибока, Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 10 січня 2013 р. об 11:00 год. статочна оплата за придбаний
об’єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок р/р
37314000700040в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166, одержувач: ВДВС Глибоцького районного управління юстиції. Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Військовий квиток на ім’я Рогожа Василь Васильович виданий Новоселицьким військкоматом вважати недійсним.
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Фірташ до Чернівців приїхав із «пряниками»

На Соборній площі цього року, окрім головної ялинки та Різдвяного
містечка, на кошти олігарха спорудили Будинок Діда Мороза та
безкоштовну ковзанку
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«Пряники» від Фірташа
1. Святковий пряник «Різдвяне диво»
вагою 150 кілограмів на замовлення благодійного фонду Фірташа пекли тиждень.
На двометровому прянику кондитери зобразили цілу новорічну сценку: Діда Мороза й Снігуроньку на оленях, засніжені
хатинки, сніговиків, зайчиків.
2. Безкоштовні кульки, казкові герої,
ковзанка та будинок Діда Мороза. А ще
малечу катали на невтомному поні!
3. Чек керівництву університету на 8
мільйонів гривень – на реставрацію резиденції. Загалом на відновлення пам’ятки
ЮНЕСКО потрібно 360 мільйонів гривень.
4. Озвучено наміри вкласти у буковинське виробництво мільярди гривень і
працевлаштувати тисячі людей. Олігарх
обіцяє наприкінці березня представити
«енергетичний проект», «який вже на
60% готовий».

Подружжя Фірташів подбає про буковинців: Лада – розважатиме, Дмитро
– забезпечить роботою, а Віталій Михайлішин… виконуватиме обов’язки
Головним координатором організації
новорічного свята у Чернівцях цього року
стала Лада Фірташ – дружина олігарха, яка
закохалася в наше місто!
– Ми подарували свято дітям, а це абсолютно поза політикою. У Чернівцях дуже
легко і приємно робити маленьку Австрію,
– зазначила пані Лада, президент фонду
Firtash Foundation. І пообіцяла наступного
року зробити свято ще кращим.

– Ми хочемо, щоби люди приїжджали
сюди звідусіль і дивилися, – сказав Дмитро
Фірташ, наголошуючи на багатстві традицій
Західної України. – Я виріс на цьому, бо я
родом звідси.
Зокрема, олігарх допоможе чернівецькій
владі організувати й свято Маланки, яка вже
невдовзі збере на площах міста маланкарів не
лише з усієї області, а й з-за кордону.

Фото Ігоря Константинюка
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