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Людина Нівроку 2011

3 стор.

СЕРТИФІКАТ ЮНЕСКО –
В ЧЕРНІВЦЯХ

4 стор.

ГЕРОЯ УКРАЇНИ

РОЗШУКУЄ МІЛІЦІЯ

ПІДГОТУЙ

ОРГАНІЗМ ДО… СВЯТА

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

13 стор.

За нашими Версіями!
Дорогі буковинці!
Від душі вітаємо всіх наших краян, які відзначають радісне свято Різдва Христового за новим стилем.
Народження сина Божого подарувало кожній людині
світлу надію на щасливе прийдешнє та щиру віру в те, що
разом із першою різдвяною зіркою до нас зійде Боже благословення, мир, щастя та добробут.
Дорогі краяни! Бажаємо вам зустріти різдвяні свята
поруч із рідними та близькими людьми, у гарному настрої,
злагоді та порозумінні. Нехай таїнство Святої вечері наверне
кожного з нас до єдності з Богом та допоможе усвідомити, що
немає нічого ціннішого за мир на землі, любов у серці та милосердя до ближнього. Нехай новонароджений
Ісус надихає нас на добрі справи та
починання в ім’я рідної Буковини
та України.
Веселих різдвяних свят,
дорогі земляки!
З повагою
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло ПАПІЄВ
Заступник
голови обласної ради
Валентин МАНІЛІЧ

14-15 СТОР.
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Україні куди?
Вперед чи назад?
Кожного разу перед Новим
роком Україна має проблеми з
російським газом. Користуючись
монопольним правом на газовий
краник, «старший брат» заламує
захмарну ціну, для зниження якої
вимагає політичних поступок.
Цього року тиск на Україну зріс у
рази. Якщо погодитися на російські умови (понад 400 доларів за
1000 кубометрів газу), то український бюджет затріщить по швах.
Доведеться різко скорочувати соціальні виплати, зачиняти чимало
шкіл і лікарень, на утримання яких
не вистачає коштів. Соціальні
протести у такому випадку неминучі: народ вимагатиме від влади
припинити наступ на свої права.
Кремлю цього і треба – у кризових
умовах офіційний Київ може піти
на капітуляцію перед Москвою.

09584

Для чого це російській владі?
РФ наближається до президентської кампанії, а її майбутній переможець Путін обрав собі виборчою
фішкою відродження імперії у
новій формі. Наразі мова йде про
Митний союз, який має перерости
в Євразійський Економічний Союз.
Договір вже підписали Росія, Білорусь та Казахстан, туди ж намагаються затягнути й Україну. Ціну на
газ Москва обіцяє знизити лише в
тому випадку, якщо Київ увійде
до нової організації – зародка відродженої імперії.
Руки викручують посправжньому. Адже нинішнє
українське керівництво, як і попереднє, головною стратегічною
метою України оголосило вступ
нашої держави до ЄС, чого Москва
дуже не хоче. А участь нашої дер-

Громадян має
захищати система

жави у Митному союзі автоматично зачиняє нам шлях до Європи.
Отакий виходить «Мутний союз».
Замість європейської інтеграції нас
тягнуть в інтеграцію євразійську.
Вона обіцяє деякі тактичні вигоди,
але у стратегічному плані означає
повну поразку. Наші неякісні товари знайдуть збут на російських
чи казахстанських ринках, проте
буде втрачено стимул для модернізації виробництва і досягнення
ним сучасних стандартів якості
тієї продукції, що нині не може
потрапити на європейські ринки
через свою застарілість та інші
вади. На принципове оновлення
виробництва, запровадження
сучасних технологій сподіватися у
такому випадку не доводиться: рівень «митних союзників» тотально
пострадянський.
Та й у царині політичній справи там украй погані. Авторитарні
режими наших сусідів є гальмом
суспільного розвитку і викликають все більше невдоволення
самих громадян Росії, Білорусі

Чернівецька команда «5 елемент»з
гри «Що? Де? Коли?» гідно виступила
на другому етапі турніру Ліги претендентів, який пройшов у Львові. Лише на
одне питання чернівецькі інтелектуали
відстали від третього призового місця.
У цьому турнірі беруть участь 20
найкращих команд Західної України.
Навесні «5 елемент» пробився до цієї
ліги і вже демонструє непогані результати. На першому етапі команда посіла
сьоме місце, а на другому – підкорила
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Cертифікат ЮНЕСКО – в Чернівцях

події

Місто отримало
понад 2 млн грн
субвенції

та Казахстану. Зовсім недавно
Білоруссю прокотилися акції протесту проти зниження життєвого
рівня простолюду. У Росії народ
продовжує протестувати проти
нечесних парламентських виборів. А на півдні Казахстану цими
днями спалахнуло повстання робітників, які вимагали підвищення
зарплати хоча б до рівня тієї, що
отримують їхні колеги у сучасному
Китаю. Влада відповіла їм кулями
та сльозоточивим газом. Невже ми
прагнемо приєднатися до країн з
такими серйозними проблемами і
разом з ними назавжди залишитися у минулому?

Ігор БУРКУТ, політолог

Кошти вже перерозподілили на позачерговій сесії міськради
20 грудня 2011 року відбулася позачергова сесія Чернівецької міської ради, на якій
розглядалися зміни до бюджету на цей рік. На
порядку денному було одне фінансове питання
– перерозподіл залишкових коштів. За словами
начальника фінансового управління Чернівецької міськради Лівії Бамбуляк, перевиконання
міського бюджету зі спеціального фонду соціально-економічного розвитку міста склало
870 тис. грн. Їх планують освоїти до кінця року
– 100 тис. нададуть міськсвітлу для закупівлі
святкової ілюмінації, фінансову допомогу – КП
«Чернівціводоканал» та КП «Містобуд».
Лівія Бамбуляк повідомила також, що місто
отримало субвенцію з державного бюджету понад 2 млн. грн. З них 1,2 мільйона направлено
на погашення різниці в енергоносіях на освіту,
200 тисяч – на охорону здоров’я, а решта – на
заробітну плату працівникам охорони здоров’я,
що виникла в результаті проведеної індексації,
перерахування вислуги років тощо.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

За крок від п’єдесталу

Саме на цьому наголошував Володимир Дорош, голова правління Буковинської фундації підтримки регуляторної реформи в
Україні під час Форуму громадських рад Буковини, ініційованого
власне очолюваною ним Фундацією у рамках проекту «Через
ефективні громадські ради до розвинутого громадянського суспільства», який реалізується за підтримки програми «Посилення
впливу громадянського суспільства» Міжнародного фонду «Відродження». Мета програми полягає у сприянні розвитку системи
захисту прав громадян як споживачів державних та комунальних
послуг, посилення спроможності громадських організацій щодо
вироблення політики та впливу на прийняття політичних рішень
із суспільно важливих питань.
Форум пройшов у форматі розширеного засідання громадської
ради при Чернівецькій ОДА за участю представників громадських рад
при всіх районних державних адміністраціях Чернівецької області
–Громада Буковини має знати і розуміти логіку дій влади,
впливати на її рішення і, головне, бути співучасником їхнього
творення. Тому власне і започатковано суспільний діалог, який
знайде відображення в укладенні суспільного договору, – наголосив голова ОДА М.Папієв.
Зі звітом про роботу громадської ради виступив її голова, професор Анатолій Круглашов.
Учасники Форуму обговорили шляхи підвищення впливу громадських рад на процес реалізації державної політики як у регіоні,
так і на місцевому рівні. Серед висловлених рекомендацій була й
пропозиція зробити подібні розширені засідання регулярними.

Передплатний індекс 09584

високу п’яту сходинку. Одна із складових успіху – підтримка міської влади.
– Мені дуже приємно, що міська
рада в особі Віталія Михайлішина підтримує розвиток інтелектуального
руху у Чернівцях,– каже Степан Житарюк, капітан команди «5 елемент».
– Саме завдяки його підтримці ми маємо
змогу виїжджати на етапи та демонструвати високі результати.
За підсумками двох етапів «5 елемент» утримується на шостій сходинці.

Прокуратура захистила
інтереси Чернівців на
1,3 млн грн

Колегія суддів Вищого господарського суду
України задовольнила касаційну скаргу прокуратури Чернівецької області, скасувавши постанову
Львівського апеляційного господарського суду,
згідно з якою виконком Чернівецької міської ради
повинен був повернути майже 1,3 млн. грн. ТзОВ
«Граніт плюс».
Як відомо, ТзОВ орендувало у міськради нерухоме майно, за яке й сплатило орендну плату.
Але згодом «Граніт плюс» заявив, що грошові
кошти були виділені ним без достатньої правової
підстави. Як повідомили у прес-службі прокуратури області, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга прокуратури
Чернівецької області підлягає задоволенню, а постанова суду апеляційної інстанції – скасуванню.

Вл. інф.

Вл. інф.

голос вулиці

Де ви зустрічатимете Новий рік?

І хоча офіційне визнання університет
отримав ще у червні – сертифікат засвідчує, що
офіційно екс-резиденція митрополитів Буковини і Далмації визнається об’єктом всесвітнього
значення та перебуває під захистом ЮНЕСКО.
Відтепер університет може офіційно використовувати символіку ЮНЕСКО на своїх заходах
та претендувати на участь у всіх проектах цієї
організації.
На церемонію, що проходила у Мармуровій
залі університету, прийшло близько 300 високих гостей. В перших рядах – представники
наукової, культурної та політичної еліти краю.
Приїхали й іноземні гості: генеральний консул
Чеської республіки у Львові Девід Павліту, генеральний консул Республіки Польща у Львові
Ярослав Дрозд, член адміністративного комітету
фонду Главки у Празі Ян Вішек, генеральний
консул Румунії у Чернівцях Тетяна Попа, перший секретар посольства Ізраїлю в Україні Влад
Лернер.
Сертифікат ЮНЕСКО відтепер – це власність
держави Україна, який зберігатиметься в Чернівецькому національному університеті. Секретар
національної комісії України у справах ЮНЕСКО
Роксолана Іванченко, яка і вручила сертифікат,
наголошує, що він дає державі не тільки матеріальні, а, першочергово, моральні дивіденди.

– Сертифікат дозволить розвинути туристичну привабливість регіону та підняти престиж
держави. Натомість додаткових фінансових
вкладів з боку ЮНЕСКО не буде, навпаки – це
держава бере на себе відповідальність щодо підготовки та належного зберігання цього об’єкту,
– розповіла пані Іванченко.
– Ми розуміємо, що це наша цінність, але

Наше місто
хочуть зробити
безбар’єрним…
Такі наклейки
з’являться на
чернівецьких магазинах
і розважальних центрах,
куди не зможуть
потрапити інваліди, вже
сьогодні ввечері.
Саме такою новорічною акцією «Чернівці – безбар’єрне
місто» розпочала свою діяльність презентована минулого
тижня Чернівецька обласна громадська організація інвалідів
Буковини «Безбар’єрне місто», яку очолив Андрій Шевчук.
У Чернівцях, як, зрештою, й в усій Україні, заїхати на
тротуар через високі бардюри та дістатися аптек і магазинів
на інвалідному візку практично неможливо. Хоча, за словами
людей у візках, сьогодні порівняно з тим, як було раніше,
стало дещо краще, та проблема пересування актуальна й досі.
Андрій Шевчук переконаний, що це проблема не інвалідів, а здорових людей. Мета організації «Безбар’єрне місто»
– представництво і захист конституційних прав та законних
інтересів інвалідів Буковини в органах державної виконавчої
влади, місцевого самоврядування, бізнесовому середовищі та
місцевій громаді. Крім того, інваліди будуть забезпечені законодавчою інформацією, а новостворене підприємство «ОРТОЗАС» опікуватиметься їхньою матеріально-технічною базою.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

тепер вона стала цінністю всього світу. Від того
наша відповідальність тільки збільшується, – зазначив «власник» сертифікату.
Губернатор Михайло Папієв запевнив, що
влада займеться так званою буферною зоною
навколо корпусів Резиденції, по суті – історичним центром міста.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Бюджетна комісія
підприємців зрозуміла,
а підприємницька – ні
З нетерпінням і хвилюванням очікує
чернівецька обласна громадська організація «Асоціація ринків Буковини»
на останню цьогорічну сесію міської
ради, що має відбутися 29 грудня. Причину цього пояснює її директор Валерій
БОРДІЯН:
– 1 січня 2012 року починає діяти Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності». Він більш жорсткий і ставить
у суворі рамки всіх підприємців, хоча
за деякими позиціями справедливий.
Сплачувати податки підприємці тепер
будуть згідно свого товарообороту. Це
теж нормально. Як і те, що існує велика
вилка між ставкою єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців 1 групи, що
здійснюють роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках і чий товарообіг за рік не перевищує 150 тис. грн.
Отож підприємці можуть сплачувати як
1-2%, так і 9-10% мінімальної зарплати.
Якою буде ця ставка – залежить від місцевої влади.
Оскільки з нового року мінімальна

зарплата становитиме 1074 грн, то чернівецький дрібний торговець сплачуватиме 107,4 грн єдиного податку, тобто
10% від мінімальної. Принаймні, так
запропонувало фінансове управління.
Хоча законодавець дозволяє встановлювати, як я вже казав, від 1% до 10%. Та це
не єдина сума, яку доведеться сплатити
підприємцю нижчої руки. Бо єдиний соціальний внесок становить 350 грн, і він
зростатиме разом із мінімальною зарплатою. А ще послуги оренди тощо. Отож,
«набіжить» за місяць від 700 до 1000 грн.
Таких податків наші люди не потягнуть,
бо просто не зароблять стільки. Торгівля
падає. Подивіться тільки на ті черги, що
стоять уже зараз там, де здають підприємницькі документи – щодня від 100 до
200 людей.
Саме тому ми провели перемовини з
депутатами. І що цікаво – нас зрозуміла
бюджетна комісія, тобто вона погодилася, що ставку єдиного податку для нашої
групи можна знизити до 7-8%. І бюджет
від цього не постраждає. Натомість депутатська комісія з питань економіки,
підприємництва і туризму нас не почула.
Тепер усі сподівання на сесію.

інформує обласна рада

На день Святого Миколая Оршівський дитячий
будинок приймав гостей з Чернівців та Кіцманя

Андрій, хореограф:
Ми зберемося у залі, де займаємося танцями.
Влаштуємо вечір відкритих дверей – усі друзі зможуть туди потрапити. Будемо танцювати!

Віктор, безробітний:
Вважаю, що Новий рік – це сімейне свято.
Тому 2012-ий зустріну з найріднішими мені людьми вдома.

Оксана, студентка:
Зберемося в гостях у друзів. Влаштуємо невелику вечірку, вдягнемо блискучі капелюшки,
маски. З їжі буде те, що кожен принесе з дому.

Опитування журналістів «Версій» показало, що чернівчани не вибагливі у святкуванні.
Для щастя їм не обов’язково їхати у заморські краї на дорогі курорти. Головне, щоби поруч
були близькі люди – вдома чи в гостях у друзів.

Ольга Миколаївна, білетер театру:
Найкраще свято – дома з рідними. Тому
мій Новий рік буде в затишному сімейному колі.

Опитування провели Любов КАФАНОВА та Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Заступник голови обласної ради
Валентин МАНІЛІЧ з нагоди Дня
Святого Миколая відвідав Оршівський дитячий будинок на Кіцманщині, що став домівкою для 40 дітей
від 4 до 15 років, які залишились
без батьківського тепла та турботи.
Валентин МАНІЛІЧ щиро привітав вихованців дитячого закладу
і вручив їм солодкі подарунки від
Святого Миколая.

Колектив обласного комунального закладу отримав від керівника
крайового парламенту побутову техніку. Разом з Валентином
МАНІЛІЧЕМ привітати підопічних
Оршівського дитячого будинку приїхали також депутати обласної ради
– Олег УНГУРЯН, голова Кіцманської
райдержадміністрації, та Галина
ЖАРОВСЬКА, доцент Чернівецького
національного університету ім. Ю.

Федьковича. На гостини до обласного комунального закладу завітали
також керуючий справами обласної
ради Аркадій МОІСЕЙ, відповідальні
працівники виконавчого апарату
Чернівецької обласної ради, представники підприємств та організацій, які опікуються Оршівським
дитячим будинком. Його маленькі
господарі влаштували для гостей
святковий концерт.

регіональні
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У Зруб-Комарівській
школі – новий
спортзал

На спорудження спортивного комплексу було витрачено 2,619 млн. грн. з державного бюджету. Площа
споруди становить 620 кв.м, спортивного залу – 300
кв. м. Будували комплекс упродовж трьох років. Крім
спортзалу, тут є приміщення для збереження інвентарю, тренажерна зала, кабінет вчителя фізкультури,
дві роздягальні, дві душові та внутрішні санвузли.
З нагоди відкриття залу голова ОДА подарував
спортивний тренажер вартістю 8 тисяч грн., одночасно на ньому може займатися три дитини.
Незважаючи на холодну погоду, діти, розстібнувши верхній одяг, простояли надворі понад годину.
Дівчатка були у білих бантиках та фартушках, деякі
навіть у туфельках… Спочатку представники духовенства краю прочитали молитву та освятили новобудову. Червону стрічку перерізали губернатор Михайло
Папієв, заступник голови Чернівецької обласної ради
Валентин Маніліч, голова Сторожинецької РДА Франц
Федорович та господар села Володимир Сумарюк.
Далі – оглядини приміщення. Губернатор одразу ж
узяв до рук м’яча. За його словами, на баскетбол часу
не має, тому в кільце влучив аж з третьої спроби.
Після всього владники вручили хлопчикам і дівчаткам із багатодітних і малозабезпечених сімей,
дітям-інвалідам солодкі подарунки.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

У Чернівцях –
чергове самогубство
17-річна дівчина загинула, стрибнувши
з мосту.
Як повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ та роботи з
громадськістю УМНС України в Чернівецькій області,
тіло дівчини знайшли у річці Прут, – після того, як
надійшов сигнал тривоги від чернівчан, які побачили
її у воді. Працівники МНС разом з рятувальниками
витягнули дівчину з води вже без ознак життя. До
приїзду «швидкої допомоги» вони робили все можливе, щоби повернути її до життя, однак зусилля
були марні. Тіло направили до судмедекспертизи
м. Чернівці.
За даними УМНС краю, дівчина 1994 року народження була мешканкою села Чорногузи Вижницького району Чернівецької області. На мосту знайшли
її паспорт. Дівчина навчалася в одному з коледжів
обласного центру, але впродовж останнього тижня
заняття не відвідувала. Близькі та знайомі не виключають, що причиною самогубства могли стати
особисті психологічні проблеми.

Вл. інф.
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Багато людей прагне суспільного
визнання. Однією з форм заохочення є
нагородні системи, які встановлюються
у різних державах. Їхнє завдання – відзначення найкращих серед загалу
громадян. Але в реальному житті далеко
не завжди саме гідні отримують нагороди – часто ордени і медалі прикрашають
груди марнославців, які всіма засобами
намагаються отримати відзнаку. Тому
ставлення суспільства до державних
нагород досить неоднозначне. Ось
незалежна Українська держава існує
вже 20 років, а більшість її громадян має
слабку уяву про сучасну українську
нагородну систему. Сама система призначена для нагородження і за бойові
заслуги, і за трудові здобутки, і за різноманітні благородні вчинки. Чому ж вона
не користується особливою повагою
в очах рядових громадян? Відповідь
варто шукати в минулому, насамперед
у радянському.
Найвищою нагородою нині є звання
Героя України. З нього і розпочнемо
нашу розповідь.

Нагорода за героїзм

Історія найпочеснішого звання
«Герой України» розпочалася задовго
до здобуття сучасною Україною власної державності. У далекому 1934 р.
група радянських льотчиків вивезла з
північної криги полярників затонулого
пароплаву «Челюскін». Пілотам доводилося літати у сорокаградусний мороз,
в умовах полярної ночі. Їхній подвиг викликав загальне захоплення. І для його
відзначення було встановлено найвищу
ступінь відзнаки – звання Героя Радянського Союзу. 20 квітня 1934 р. його
присвоїли сімом льотчикам, першим
серед яких був Анатолій Ляпідевський.
Пілоти отримали ордени Леніна: зірки
Героя тоді ще не існувало. Її встановили
лише 1 серпня 1939-го. П’ятикутна зірочка з полірованого золота носилася
на чотиригранній колодці, обтягненій
червоною стрічкою.
За весь час існування СРСР цієї
найвищої державної нагороди удостоїлися близько 12,5 тисяч чоловік. Під
час війни 1941-1945 рр. звання Героя
Радянського Союзу присуджувалося
11 500 разів, 104 особи отримали його
двічі, а троє – тричі. Це були маршал
Г. Жуков та льотчики-винищувачі А.
Покришкін й І. Кожедуб. Іван Кожедуб
– українець за походженням, збив 62
ворожі літаки, найбільше з усіх пілотів
Антигітлерівської коаліції. До числа
тричі Героїв у післявоєнні роки потрапив і старенький маршал Семен Будьонний, якого нагородили за колишні
заслуги. А Жуков 1956 року отримав

Державні нагороди сучасної
України: справжня історія

четверту зірку – за придушення народного повстання в Угорщині й випробування атомної зброї на радянських
військовослужбовцях під час навчань
на Тоцькому полігоні…
Подібні післявоєнні нагородження
підривали високий авторитет геройського звання. Остаточно його дискредитувала партійна номенклатура
в останнє десятиліття існування СРСР.
Старці з політбюро почали присвоювати звання Героя один одному на
дні народження, а генсека Брежнєва обвішали зірками як новорічну
ялинку. Народ з презирством називав
брежнєвські нагороди «липовими».
До того ж згодом з’ясувалися факти
торгівлі державними нагородами.
Правда, йшлося про звання Героя Соціалістичної Праці, яке у народі мало
менший авторитет, ніж звання Героя
Радянського Союзу. Адже його давали
не за особисті подвиги, а за «трудові
звершення». Проте більшість зірок
отримали таки люди, гідні поваги і
найвищих відзначень. Шкода, що через марнославство номенклатурників
народна повага до високих нагород
поступово сходила нанівець.

…Героя України
розшукує міліція

Після проголошення незалежності
в Україні не одразу вдалося встановити
систему державних нагород через опір
сил вчорашнього дня, що прагнули
якнайшвидше відновити СРСР з його
нагородами. А коли перші відзнаки
Української держави все ж вдалося
затвердити, серед них геройського
звання не було. Воно з’явилося лише в
часи президентства Кучми і виявилося
калькою зі звань Героя Радянського
Союзу та Героя Соціалістичної праці.
Герой України отримує або Золоту
зірку – за особисті подвиги, або Орден
Держави – за особливі трудові досягнення чи державотворчу діяльність.
Якби це звання присвоювали тільки людям, що мають незаперечний
авторитет у народі, то і поваги до геройських зірок було б значно більше.
Але їх отримали, наприклад, «герой»
скандалів Ландик-старший, господар
аварійних шахт Юхим Звягільський,
колишній київський губернатор Засуха, якого після «Помаранчевої революції» розшукувала міліція …
Найбільший резонанс у суспільстві
мало присвоєння указами президента
Ющенка звання Героя України (посмертно) Степанові Бандері та Романові Шухевичу. Переважна більшість
українців за традицією сприймає це
звання аналогічним званню Героя

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить аукціон з реалізації арештованого рухомого майна: ЛОТ № 1 – автомобіль «ГАЗ-66», рік випуску
1988, № кузова за документом ХТН 00661510530404, зеленого кольору із
залізною будкою. Кабіна і будка мають механічні ушкодження, № двигуна
встановити не можливо, номерні знаки відсутні, відсутній лівий паливний
бак, на передньому бампері встановлена лебідка з тросом, показники спідометра на момент пошкодження 250045 . Відсутні два бокові скла в будці лівого боку, передня права фара має тріщини, повороти відсутні, акумулятор
відсутній, пошкоджений лівий склоочищувач, і є власністю Малованюка І. В.
Місце знаходження майна: вул. Кутузова, 4, м. Чернівці. Стартова
(початкова) ціна – 2525,60 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25068 від 30.09.11).
Гарантійний внесок у розмірі – 376,31 грн. (без ПДВ). Аукціон призначений на 12 січня 2012р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2а.Остаточний термін подачі заяв 09 січня 2012р. до 10:00год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону на
р/р 37313002002208 в ГУДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ
35029484, одержувач Шевченківський ВДВС ЧМУЮ. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись
до організатора аукціону. Бажаючим взяти участь в аукціоні потрібно
звернутися до організатора за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а,
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Довідки за телефоном:
098 383 33 39.

Радянського Союзу, а Бандера і Шухевич завзято боролися проти СРСР.
Зрозуміло, що Ющенко цими указами
намагався створити проблему своєму
наступникові. Втім, той дав можливість
судам скасувати укази свого попередника.
До речі, за президентства Ющенка
було встановлено орден Свободи як
одну з найвищих державних нагород.
Його дають борцям за волю України, і у
разі нагородження новим орденом лідера ОУН (б) та командуючого УПА реакція громадськості була би не такою
гострою, як у зв’язку з присвоєнням їм
геройських звань. Проте можновладці
вирішували власні проблеми, використовуючи історичні фігури лише у своїх
складних комбінаціях.

Без поваги до
власних традицій

Історія Української держави розпочалася не 1991 року, а значно раніше. Тільки у ХХ ст. було декілька спроб
відновити власну державність, і деякі
з них супроводжувалися створенням
української нагородної системи. Так,
24 січня 1919-го Законом УНР встановлювалася нагорода «Слава Україні»
двох ступенів – для старшин і козаків,
що відзначилися у боях. У 1920-му
затверджено ордени «Визволення»
двох ступенів та «Залізний хрест» (за
Зимовий похід і бої 6 грудня 1919 – 6
травня 1920 р.). А в еміграції з’явилася
1932 року така почесна нагорода, як
Хрест Симона Петлюри.
Свої бойові ордени і медалі мала й
Західноукраїнська Народна Республіка. Серед них варто відзначити Орден
Оборонців Львова декількох ступенів
і відзнаку за хоробрість «Тризуб».
Для військовиків такі нагороди мають
важливе значення – за ними можна
прослідкувати бойовий шлях нагородженого і побачити, наскільки мужнім
і активним він був при виконанні свого
військового обов’язку.
Про систему нагород подбала і
створена у липні 1944 р. Українська
Головна Визвольна Рада (УГВР) – своєрідний український передпарламент,
покликаний формувати нову державну
владу, спираючись на міць Української
Повстанської Армії. Вона надавала
воякам УПА і цивільним особам відзначення «за виявлені в боях мужність і
героїзм» або «за видатні заслуги для
національно-визвольної боротьби
українського народу». Командири
та бійці УПА могли отримати Хрести
Бойової Заслуги – бронзові, срібні або
золоті. Цивільні особи нагороджувалися срібними чи золотими Хрестами

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 оголошує аукціон з реалізації рухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта - Буковина»
(код ЄДРПОУ 31229594). Пропонується до продажу на аукціоні арештоване майно: ЛОТ № 1
– дизельний генератор «LH-302», що знаходиться за адресою: вул. Центральна ,3, с. Припруття ,
Новоселицького р-ну, Чернівецької обл. Стартова (початкова) ціна лоту – 107 422 грн. (без ПДВ).
(Договір № 1-25074 від 02.11.11) Гарантійний внесок у розмірі – 16005,87 грн. (без ПДВ). ЛОТ
№ 2 – дизельний генератор «FG Wilson3», що знаходиться за адресою: вул. Миру, 1, с. Дубівці,
Кіцманського р-ну, Чернівецької обл. Стартова (початкова) ціна лоту – 100 422 грн. (без ПДВ).
(Договір № 1-25075 від 02.11.11) Гарантійний внесок у розмірі – 14962,87 грн. (без ПДВ). ЛОТ № 3
– дизельний генератор «LH-301», що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 155, м. Заставна,
Чернівецької обл. Стартова (початкова) ціна лоту – 107 422 грн. (без ПДВ). (Договір № 1-25076 від
02.11.11) Гарантійний внесок у розмірі – 16005,87 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в
рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».Гарантійні внески
за кожний лот учасниками аукціону вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 300711, код ЄДРПОУ 33829204, одержувач: ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов‘язковим. Аукціон призначений на 11січня
2012р. об 12:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.. Остаточний термін подачі заяв
06січня 2012р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону на р/р 37312011000139
в ГУДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 02894548, одержувач ВПВР УДВС Головного
управління юстиції у Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна кожний робочий день за
його місцезнаходженням, звернувшись до організатора аукціону. Бажаючим взяти участь в аукціоні
потрібно звернутися до організатора за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, Чернівецька
філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Довідки за телефоном: 098 383 33 39.

Заслуги. Ці нагороди були встановлені
Головним Командуванням УПА 1943
року, а УГВР згодом затвердила їх, ще
й у 1948 р. ввела медаль «За боротьбу
в особливо важких умовах».
Командуючий УПА генерал-хорунжий Шухевич отримав найвищу
нагороду – Золотий Хрест Бойової
Заслуги 1-го класу. Його противники
дотепер розпускають плітки, що «гауптштурмфюрер СС Шухевич отримав з рук Гітлера німецький Залізний
хрест». Декілька місяців тому родина
колишнього командувача УПА виграла
судову справу у лідера КПУ Петра Симоненка, який публічно повторював
цю вигадку. Доведено, що жодних
гітлерівських нагород Роман Шухевич
ніколи не мав і в СС не служив. А про
його українські нагороди широкий
загал нічого не знає і дотепер – історія
вітчизняної нагородної системи взагалі
знаходиться десь на периферії громадської уваги. Бо зі справжньою історією
України пов’язана слабо.
Більшість сучасних українських
орденів створювалася з подачі Дмитра Табачника, який деякий час очолював Адміністрацію Президента Леоніда Кучми. Розробляючи нагородну
систему України, він нічого не взяв з
тих українських нагород, що існували
раніше. Але зробив деякі запозичення з нагородних систем царської Росії
та СРСР. Так, під кінець царювання
Миколи ІІ було встановлено орден
святої рівноапостольної княгині Ольги для нагородження жінок. У 1916
р. його отримала В.П. Панаєва, три
сини-офіцери якої загинули на полях
Першої світової війни. Вважається,
що більше цю нагороду не видавали.
А в сучасній Україні встановлено орден княгині Ольги, який вручається
жінкам за різноманітні заслуги.

Орден… «За взяття
Печерських пагорбів»

З радянської системи нагород
взято орден Богдана Хмельницького.
Правда, зовні він докорінно відрізняється від свого попередника: радянський являв собою п’ятикутну зірку з
барельєфом українського гетьмана, а
нинішній – хрест, на якому зображено
родовий герб Богдана Хмельницького.
Помітно відрізняється і статут сучасного ордена. Ця нагорода повинна була
стати найвищою військовою і видаватися за особисті подвиги чи успішне
командування військами. Проте їй
судилася інша доля. До чергового
ювілею перемоги над гітлерівською
Німеччиною нею нагородили всіх
ветеранів війни, що дожили до на-
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Кінокомедія «Ялинки 2» від продюсера Тимура Бекмамбетова, який за сумісництвом є і автором сценарію, розповідає
про нові пригоди героїв фільму «Ялинки». Режисерів у нової
картини аж п’ять – Дмитро Кисельов, Олександр Котт, Оксана
Бичкова, Резо Гігінешвілі та Олександр Баранов. Всі вони, в
співавторстві й окремо, зняли кілька новел, з яких і складається
фільм. За ідею слугує сучасна народна прикмета, в якій говориться, що коли людина зустріне Новий рік у декількох містах,
то з нею обов’язково станеться диво. Саме тому глядачі зможуть
поспостерігати за комічними новорічними пригодами героїв у
Москві, Санкт-Петербурзі, Великому Устюзі, Самарі, Казані,
Астані, Алма-Аті, Києві, Тель-Авіві, Монреалі, Нью-Йорку та
інших містах.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Місія неможлива: Протокол Фантом»:
13.30, 18.30, 21.00;
«Ронал-варвар» (3D): 19.00; «Жребій»: 20.40.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал.
«Ялинки-2»: 11.30, 15.10, 17.10, 21.00;
«Фантом» (3D): 13.20, 19.10.
Малий зал. «Дорослі іграшки»: 13.00, 17.00, 21.00;
«Елвін та бурундуки» (3D): 15.00, 19.00.

Герой України отримує
або Золоту зірку – за
особисті подвиги, або Орден
Держави – за особливі
трудові досягнення чи
державотворчу діяльність.
шого часу і раніше були нагороджені
радянськими орденами.
Повторено те, що Горбачов зробив
1985 року з орденом Вітчизняної війни. Під час війни для нагородження
цим орденом треба було збити ворожі
літаки або підбити танки противника,
утопити ворожий бойовий корабель або
з боєм захопити артилерійську батарею
– тобто, здійснити справжній подвиг. А
через сорок років орден отримав кожен
учасник війни, хто просто дожив до
того часу. Відтак в очах колишніх фронтовиків відбулося знецінення бойової
нагороди.
Подібні масові нагородження нівелюють самий сенс існування системи нагород. Значної шкоди завдає
їм кулуарність нагородження, видача
орденів згідно займаним посадам, а
не за конкретні справи. Так би мовити,
отримують начальнички ордени «за
взяття Печерських пагорбів». Сучасні
українські нагороди знецінені тим, що
їх роздають чиновники один одному,
не рахуючись з думкою народу. Продовжують недобру радянську традицію.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
P.S.Нагадаємо, через недосконалість закону «Про державні нагороди України» звання Герой України
позбавили провідників національновизвольного руху Степана Бандеру
та Романа Шухевича, які офіційно
не були громадянами України, адже
проживали на її території до проголошення незалежності. На цій самій
підставі порушується питання про
позбавлення звання Герой України
видатних діячів мистецтва – поета
Василя Стуса та композитора Володимира Івасюка.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 оголошує
аукціон з реалізації рухомого майна,
яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на аукціоні арештоване майно: ЛОТ № 1 - арештоване майно, а саме: блок-пункт, дизель електростанція (2 шт.), водонагрівач,
апарат зварювальний (1 шт.), верстат свердлильний (1 шт.), водонагрівач 80РО (1 шт.), електроконвектор універсальний (1 шт.), електрокотел з устаткуванням (2 шт.), електроплита (1 шт.), електрощит (2 шт.), електрощит в
зборі (2 шт.), ємкість для водоймища (1 шт.), апарат зварювальний (1 шт.), компресор (1 шт.), конвектор (1 шт.),
насос ручний ГН (1 шт.), обладнання водоканалу (1 компл.), обладнання електромережі (1 компл.), обладнання
електромережі 380 (1 компл.), обладнання сигнал. пожежн. (1 компл.), пристрій фракційного аналізу (1 шт.), сейф
барс (1 шт.), сигналізатор газу (1 шт.), сосуд мідний (1 шт.), стенд для випроб. клапан. (1 шт.), стойка барна (2 шт.),
телефонні лінії корпусу (1 компл.), трансформатор (1 шт.), устаткування підстанції (1 компл.). Майно знаходиться
за адресою: вул. М. Тореза, 76, м. Чернівці. Стартова (початкова) ціна лоту – 122461,50 грн. (без ПДВ). (Договір
№ 1-25078 від 02.11.2011р.) Гарантійний внесок у розмірі – 18246,76 грн. (без ПДВ). Майно є власністю ТОВ «Нафта-Буковина» (вул. Руська, 232 (вул. М. Тореза, 76), м. Чернівці, код 31229594) Майно реалізується за кошти в
рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Український промисловий банк».Аукціон призначений на 11січня
2012р. об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а. Остаточний термін подачі заяв 06січня 2012р.
до 11:00 годГарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
300711, код ЄДРПОУ 33829204, одержувач: ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на
номер договору є обов‘язковим. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону на р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області
МФО 856135, ЄДРПОУ 02894548, одержувач ВПВР УДВС Головного управління юстиції у Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора аукціону.
Бажаючим взяти участь в аукціоні потрібно звернутися до організатора за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,
2а, Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація». Довідки за телефоном: 098 383 33 39.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Ялинки-2»: 18.00, 20.00;
«Смішарики. Початок»: 10.00, 14.00;
«Елвін та бурундуки 3»: 12.00;
«Фантом» (3D): 16.00, 22.00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
24 грудня, 18.30: «Кайдашева сім’я».
25 грудня, 12.00: «Снігова королева»; 18.30: «Різдвяна ніч».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
25 грудня, 12.00: «Посмішка клоуна».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
24 грудня, 18.30: Концерт вокальної музики (соліст – В. Соболєв).
29 грудня, 18.30: Концерт органної музики (соліст – С. Бардаус).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Живопис (з колекції ЧХМ). До 90-річчя від дня народження В. Симоненка.
Виставка «Імперія бісеру». Виставка творів членів студії бісероплетіння.
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена
140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
Виставка листівок «Христос народився! Славімо його!» (З колекції ЧХМ).
Виставка робіт членів Спілки фотохудожників України (м. Чернівці). Відкриття
27 грудня, о 15.00.
23 грудня, о 15.00 відбудеться презентація поліграфічної продукції з елементами декору будівлі Художнього музею. Авторська композиція голови Спілки
дизайнерів Чернівецької області Світлани Шевченко.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна, яке належить ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є
предметом іпотеки :ЛОТ № 1 - комплекс будівель, споруд та основних засобів, загальною площею 2910,6
кв.м., що розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. М.Тореза, 76, який складається
з: адмінкорпус (А) – 739,7 кв.м., прохідна (Б) – 14,8 кв.м., гараж (В) – 231,4 кв.м., склад (Г) - 110,3 кв.м.,
пожежне депо/архів/ (Д) – 132,1 кв.м., котельня (ЄЄ’) – 326,1 кв.м., майстерня (М,Н,Ж,Л) - 163,4 кв.м., складгараж (З) - 198,3 кв.м., гараж (І) – 44,6 кв.м., естакада (Ї) – 64,8 кв.м. операторська світлих нафтопродуктів
(Й) – 45,7 кв.м., операторська темних нафтопродуктів (К) – 56,7 кв.м., маслонасосна станція (П) – 37,8 кв.м.,
склад (Р) – 561,1 кв.м., вбиральні (С,Ю) - 5,5 кв.м., дренажний колодязь (Т), навіси (У,Ф,Х,Ц) – 117,5 кв.м.,
сараї (Ш,Щ) - 45,6 кв.м., трансформаторна підстанція (Я) - 15,1 кв.м., огорожа (1-10), естакада (11-13), залізна дорога (14), резервуари та колодязі (I-LVII), замощення (LVIII) Матеріал зовнішніх стін – цегла, метал,
перекриття – залізобетон, підлога – керамічна плитка, ламінат, бетон, двері – металопластикові, дерев’яні,
металеві, внутрішнє оздоблення – шпалери, керамічна плитка, водоемульсійне фарбування, замощення
асфальтоване. Комунікації - від міських мереж та місцеве. Майно належить боржнику на підставі договору
Купівлі-продажу ВСА 962452 від 21.03.2005 р.Стартова (початкова) ціна – 13 275 138,53 грн.(без ПДВ)
(договір № 1-25077 від 02.11.11 р.). Гарантійний внесок в розмірі – 663756,92 грн. (без ПДВ).Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості по договору іпотеки № 110/Zіп-07-1 від 10.04.07,
перед: ТОВ «Укрпромбанк» (м. Київ, вул. Лесі Українки, 26).Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 33829204, одержувач - ТОВ
“Торговий дім Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 11 січня 2012 р. об 10 год. 00 хв. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.
Остаточний термін подачі заяв по лоту 11 січня 2012 р. до 09 год.00 хв. Остаточна оплата здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по
лоту №1 - на поточний рахунок № 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ
028945548, одержувач - ВПВР УДВС ГУЮ у Чернівецькій області.Ознайомитися з майном можна щодня
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, буд. 2а. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,12.25,19.00 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.10 Шеф-кухар країни.
12.15,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Х/ф «Фанат».
14.25 Вiкно до Америки.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.05 Фольк-music. Пiдсумкова
програма.
16.00 Х/ф «Не стрiляйте в бiлих
лебедiв».
18.20 Новини.
19.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.25 Атака магiї.
19.50 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Рiздвянi пiснi Нiни
Матвiєнко.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Ближче до народу.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Нога Бога».
04.25 Про головне.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.

«1+1»

06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.00
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
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рятiвники».
09.25 «Смакуємо».
09.55 «Шiсть кадрiв».
10.30 «Краса по-українськи».
12.30 Комедiя «Весiльний переполох».
14.20 Комедiя «Ялинки».
15.50 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми
словами».
17.30 «Холостячки. Нове кохання».
20.15,20.50,01.55 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15,04.35 Комедiя «Доросла
дочка, або Тест на...» (2).
23.15 Трилер «Дорiан Грей». (3).
01.00 «Мама в законi».
02.45 Т/с «Одруженi. З дiтьми».
(2).
05.55 «Чесно».

IНТЕР

05.25 Х/ф «Приїжджi».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,12.45,20.35 Т/с «Життя i
пригоди Мишка Япончика».
14.05 Х/ф «Гараж».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
23.00 «Бенефiс «Л. Сенчiна.
01.10 «Позаочi».
02.00 Х/ф «Аппалуза».
03.45 «Подробицi» - «Час».
04.25 Д/ф «Михайло Пуговкiн.
Житiє моє...»

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.20,02.10,03.30 Погода.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.10,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.35,22.15 Т/с «Таксi».
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Море по колiно.
10.10,13.00 Т/с «Помста».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Операцiя «Горгона».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,01.20 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с «Морськi дияволи».
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Велика рiзниця.
02.15 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
03.00 Факти.
03.35 Х/ф «Грiм у тропiках». (2).
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06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40
«Погода на курортах».
06.20,18.55,23.30,00.15,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.35,03.15 «Бiзнесчас».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.
50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.0
0 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Енергонагляд».
18.45 «Київський час».
19.36,02.10,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
2 2 . 0 0 , 0 1 . 0 0 « Ук р а ї н с ь к i
пристрастi».
23.40 «Автопiлот-тест».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
00.35 «Огляд преси».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.40, 21.55, 23.55, 3.55 Я маю
право
6.45, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00
4.00 Погода
6.55, 7.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.20, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.10, 23.25, 00.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.05, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.20,09.50 ,15.25 ,17.50,19.50
,01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00,13.10,16.00,19.40,21
.50,00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»

09.05 «Біоритм»
09.55,18.45 «Веселі уроки»
10.00,20.00,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.35«Хендмейд»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Містер «М» та круті чуваки»
18.10 «Феєрія мандрів»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.45, 21.55 «Афіша»
22.10 Футзал. «Меркурій» Чернівці – «Буран-Негабарит» Ковель

ТРК «УКРАЇНА»

06.25 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.15 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2».
10.00 Х/ф «Спасибi за любов».
12.10 «Хай говорять. Крiстiна
Орбакайте: Все ще буде».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування»
20.15 Т/с «Дикий 2».
21.15 Т/с «Гонитва за тiнню».
22.15 Х/ф «Люди в чорному». (2).
00.10 Х/ф «Та, що вбила бiль».
(2).
02.00 Х/ф «Заручники».
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19. 20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Закарпатська ОДТРК «Зустрічі біля
неба»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Зелений БУМ»
12.00, 01.30 Т фільм «Сильні
світу»
13.15 «Акценти»
13.45, 16.15 М/фільм
13.55 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30 «Спорт-тайм плюс»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 - земельна ділянка площею 0,2500
га кадастровий номер 7320581000:01:002:0036, призначення якої – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,
належить боржнику Лещину Олександру Анатолійовичу (вул. Мала Виженка,
с.Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., іпн 2352607351) на підставі
Державного акту на право власності на земельну ділянку серії АГ 440180 від 30
жовтня 2006 року. Майно знаходяться за адресою: с.Виженка, Вижницького р-ну,
Чернівецької обл., на території Виженської сільської ради. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 129125,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25090 від 12.12.11).
Гарантійний внесок у розмірі – 6456,25 грн. (без ПДВ) Майно реалізується
за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Чернівці, вул. Головна, 183 По лоту обмеження
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий
дім Укрспецреалізація. Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим. Торги призначені на 09 січня 2012р. об 15:00 год. за адресою: с.
Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., в приміщенні Виженської сільської
ради. Остаточний термін подачі заяв 09 січня 2012р. до 14:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ
34831565, одержувач - ВДВС Вижницького РУЮ. Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

понеділок
понеділок
18.45, 22.00 «Надзвичайні події»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.15, 04.00 Х фільм
02.30 «Будьте здорові»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.45 Т/с «Ранетки».
10.05 Comedy Woman.
11.00 10 бажань.
11.55 Косметичний ремонт.
12.25 Секс-битва.
12.50 Маша та моделi.
13.30,16.40, 20.00 Т/с «Унiвер».
(2).
13.55,18.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Дом 2.
19.30 Одна за всiх.
21.55 Т/с «Щоденники Темного.
Iнше «Я». (2).
22.30 Т/с «Сплiт».
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Дурнєв+1.
00.30 Х/ф «Брудне кохання». (3).
02.00 До свiтанку.

НТН

06.05 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Дума про Ковпака».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40 «Правда життя». Шукачi
скарбiв.
09.10 Т/с «Детективи».
09.50 Т/с «Штрафбат».
18.30,03.25 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.00,02.05,05.05
«Свiдок».
19.20 Т/с «Замах».
20.20 Т/с «CSI: Маямi».
22.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю».
23.00 Т/с «Закон i порядок».
00.20 Х/ф «Вправний стрiлець».
(2).
02.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

06.10,03.05 «Бiзнес +».
06.15,01.15 Т/с «Адвокат».
07.55,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Янгол пролетiв».
13.40 «Зоряне життя. Зорянi
схуднення».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
19.50 «Зоряне життя.
Неполюбляючi дiти».
20.50 «Куб».
22.25 Х/ф «Вдалий обмiн».
00.20 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.55 «Вiкна-спорт».
03.10 Т/с «Я все вирiшу сама 2».
04.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад у майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
06.55 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.05,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Аферисти.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15 Т/с «Плiткарка».
03.55 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.35 Шоу Бiла Енгвала.

К1

06.00 «Ранок на К1».
08.55 «Галiлео».
09.55 Х/ф «Рiздвянi канiкули».
11.55 Х/ф «Перехрестя».
13.50 Х/ф «Навiщо ми одружуємося?»
16.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
18.05 Х/ф «Мiльйон рокiв до нашої ери».
20.00 Т/с «Солдати».
22.50 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.15 Х/ф «Востаннє».
02.40 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.15,12.25,13.00 Погода.
09.35 Обережно, модерн!
10.10 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.25 В гостях у Д. Гордона.
12.15,18.45,21.50 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.05 Х/ф «Фанат 2».
14.35 Дiловий свiт. Агросектор.
14.40 Euronews.
14.55 Д/ф «Орбiта М. Поплавського».
15.35 Х/ф «Ярослав Мудрий».
18.20 Новини.
19.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Свiт спорту. Пiдсумки року.
21.45 221. Екстрений виклик.
22.00 221. Екстрений виклик. Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Ближче до народу.
01.45 ТелеАкадемiя.
0 2 . 1 0 Х / ф « М ол од i с т ь без
молодостi». (2).
04.20 Магiя цирку.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.20,02.
50 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.20,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.15,18.35 «Не бреши менi 2».
12.10 «Чесно».

13.05 «Iлюзiя безпеки. Таблетка
для термiнатора».
13.50,04.55 «Дискотека 80-х».
15.45 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми словами».
17.30 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,02.25 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку 4».
22.25 «Грошi».
23.40 Х/ф «Могутнiй Джо Янг». (2).
01.30 «Мама в законi».
03.05 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
IНТЕР
05.20 Т/с «Танго з янголом».
06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi тварини свiту».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.35 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика».
11.20 «Зрозумiти. Пробачити».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.05 Д/с «Судовi справи».
16.00 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
23.00 «Бенефiс. Ж. Агузарова».
01.10 «Моя країна».
01.30 Д/ф «Зорянi захоплення.
Чоловiчi задоволення».
02.30 Х/ф «I прийшов павук».
04.05 Подробицi.
04.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
05.10,06.30,02.10,03.30 Погода.
05.15,03.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.40,22.10 Т/с «Таксi».
07.50 Ти не повiриш!
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.30,23.10 Велика рiзниця.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Помста».
14.10,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
16.25 Т/с «Десантура».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
02.15 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
03.35 Жiноча логiка.

27 грудня
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.5
5,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
1 6 . 1 5 , 1 7 . 1 5 « Ук р а ї н с ь к i
пристрастi».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 21.55, 23.55, 3.55 Я маю
право
6.30, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.40, 7.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.20, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.15, 23.25, 00.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05,19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30 ,5.00 Т/С «Лікарня»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30,
21.50, 00.25, 01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.05,12.25,14.40 Погода.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.15,21.35 Дiловий свiт.
12.30 Кордон держави.
12.50 Х/ф «Весна на Одерi».
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.05 Богатирськi iгри.
15.45 Шустер-Live.
16.30 Точка зору.
16.55 Хокей. Вища хокейна лiга
Росiї. «Локомотив» (Ярославль)
- «Донбас» (Донецьк). У перервi Дiловий свiт, Новини.
19.30 «Легко бути жiнкою». Пiдсумки
року.
20.25 Глибинне бурiння.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.45 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Ближче до народу.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Темно-синiй, майже
чорний». (2).
04.25 Так просто.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.

«1+1»

06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,03.1
5 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.20,17.45 «Сiмейнi мелодрами».

11.15,18.35 «Не бреши менi 2».
12.15 «Чесно».
13.05 «Мiняю жiнку 4».
14.15,05.20 «Новорiчне диско 80».
15.50 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми словами».
17.30 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,21.20,02.25 Т/с
«Iнтерни». (2).
21.45 «Краса по-українськи».
00.00 Комедiя «Весiлля на Рiздво».
01.30 «Мама в законi».
03.30 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).

IНТЕР

05.15 Т/с «Танго з янголом».
06.05 Д/с «Найнебезпечнiшi тварини
свiту».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.35 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика».
11.20 Т/с «Зрозумiти. Пробачити».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Т/с «Повернення Мухтара 2».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
23.00 «Бенефiс С. Пенкин».
01.00 Д/ф «Секретнi територiї».
01.55 Х/ф «Дракула Брема Стокера».
03.55 «Подробицi» - «Час».
04.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».
04.35 Д/ф «Скелет Остапа».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.15,02.55 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.20,12.55,19.20,01.05 Спорт.
06.35,22.10 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi новини.
10.30 Велика рiзниця.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Помста».
14.10,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
16.30 Т/с «Десантура».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Велика рiзниця по-українськи.
02.10 Т/с «Термiнатор: хронiки Сари
Коннор 2».

«Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Футзал. «Меркурій» Чернівці – «Буран-Негабарит» Ковель
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Кров та шоколад» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2».
10.00, 21.15 Т/с «Гонитва за
тiнню».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.00 «Хай говорять. Пам`ятi
Людмили Гурченко».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
20.15 Т/с «Дикий 2».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог»
(2).
00.45 Х/ф «Люди в чорному». (2).
02.15 Пiсня року-2010. Краще.
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.25 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Волинська ОДТРК «І слово вибрало
його»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум .мов)
11.10 «Долі жіночі» (рум. мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Т/фільм «Сильні
світу»
13.15 «На музичній хвилі»
13.45, 16.15 М/фільм
14.10 «Телемеридіани» Закарпатська ОДТРК «Дійова криниця»
14.55, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»

28 грудня
03.30 Жiноча логiка.

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.50
«Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.50,
22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому
ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Вiльна гавань».
18.00,00.00 «Час новин» (рос. мовою).
18.15 «Лiсовий патруль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.20 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 21.55, 23.55, 3.55 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.00 Погода
6.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.20, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55, 17.15,
19.30, 22.15, 23.25, 00.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05 Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10,09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
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теле Версі ї
16.25 «Країна талантів»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Експромт»
03.05 «Телемеридіани» «Трипільський світ Черкащини»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10 ,15.45 Т/с «Ранетки».
10.05 Comedy Woman.
11.00 10 бажань.
11.55 Косметичний ремонт.
12.25 Секс-битва.
12.50 Маша та моделi.
13.30,19.30 Одна за всiх.
13.55,18.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Дом 2.
16.40, 20.00 Т/с «Унiвер» (2).
21.55 Т/с «Щоденники Темного.
Пастка для нареченого». (2).
22.30 Т/с «Сплiт».
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Х/ф «Джон Такер повинен
умерти». (2).
01.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.30 Х/ф «Дума про Ковпака».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.30,05.
20 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Замах».
13.40 Т/с «Марш Турецького».
15.30 Х/ф «Сiльський детектив».
17.15 Х/ф «Анiскiн i Фантомас».
18.30 «Речовий доказ». Пригоди
податкiвця.
00.20 Х/ф «Замiна». (2).
02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.55 «Агенти впливу».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10,02.25 «Бiзнес +».
06.15,00.20 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але

факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Повернення блудного
тата».
13.45 «Зоряне життя.
Неполюбляючi дiти».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
19.05 «Зоряне життя. Топ розлучень 2011 року».
20.10 «Весiльнi битви».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
23.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 «Вiкна-спорт».
02.30 Т/с «Я все вирiшу сама 2».
04.05 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Назад у майбутнє».
06.10 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
06.55 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.15 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.35 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.30 Спортрепортер.
20.10 Топ-100.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.40 Т/с «Грань». (2).
01.45 Т/с «Шина».
03.10 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.30 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.00 «Ранок на К1».
09.25,19.00 «У пошуках пригод».
10.20,20.00 Т/с «Солдати».
13.20 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.05 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
22.50 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.15 Х/ф «Здатна на все».
02.55 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
8

вецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від
М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Хокей. «Чернівецькі пінгвіни» «Галицькі ведмеді» Тернопіль

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «Дикий 2».
10.00, 21.15 Т/с «Гонитва за тiнню».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.00 «Хай говорять. Висоцький.
Спасибi, що живий».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог» (2).
00.45 Х/ф «Унiверсальний солдат 2:
Повернення». (2).
02.10 Х/ф «Iнфант».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Волинська
ОДТРК «І будуть приходити люди»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
11.00 «Милосердя»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Т/фільм «Сильні світу»
13.15 «Невигадані історії»
13.45, 16.15 М фільм
14.10 «Реалії»
15.15, 00.25, 05.30 «А музика звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.45 «Телелітопис краю»
18.30 «Буковинська родина»
19.30 «Формула успіху»

20.10 «Зелений БУМ»
20.30 «Час країни
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Хфільм
02.30 «Палітра»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.45 Т/с «Ранетки».
10.05 Comedy Woman.
11.00 10 бажань.
11.55 Косметичний ремонт.
12.25 Секс-битва.
12.50 Маша та моделi.
13.30,19.30 Одна за всiх.
13.55,18.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Дом 2.
16.40, 20.00 Т/с «Унiвер». (2).
21.55 Т/с «Щоденники Темного.
Нового року не буде». (2).
22.30 Т/с «Сплiт».
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Х/ф «Застряг у тобi». (2).
02.00 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського Києва».
06.50 Х/ф «Дума про Ковпака».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,01.50,05.2
5 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.20 Т/с «Замах».
13.45 Т/с «Марш Турецького 2».
15.35 Х/ф «Анiскiн i Фантомас».
17.10 Х/ф «I знову Анiскiн.
18.30 «Правда життя». Дiд Мороз. Є
така професiя.
00.30 «Покер Дуель».
01.25 «Полiттерор».
02.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.20 «Правда життя».
04.25 «Агенти впливу».
05.45 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

06.10,02.25 «Бiзнес +».
06.15,00.40 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.50 «Куб».

11.55 «Весiльнi битви».
13.45 «Зоряне життя. Топ розлучень
2011 року».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
19.05 «Зоряне життя. Життя пiсля
слави».
20.10 «МастерШеф. Невiдома
версiя».
22.40 «МастерШеф».
23.40 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 «Вiкна-спорт».
02.30 Т/с «Я все вирiшу сама 2».
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
06.55 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.50,21.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Ревiзор.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра». (2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.35 Шоу Бiла Енгвала.

К1
06.00 «Ранок на К1».
09.25,19.00 «У пошуках пригод».
10.20,20.00 Т/с «Солдати».
13.20 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.05 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
22.50 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.15 Х/ф «Обман».
02.45 «Нiчне життя».
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Свято Введення у Храм
Пресвятої Богородиці

(Закінчення. Поч. у №51)
Усе сутнє – за Єдиним Принципом, який
пронизує всі знання, всі процеси на всіх етапах розвитку суспільства
До кожної події ми підходимо з трьох рівнів. Я не
випадково згадав, що Марії тоді було три рочки. Переведемо це на духовний рівень. Чому Христос навчав
три роки Апостолів у видимому Своєму образі? Бо це
певний строк – і буквальний, і символічний. Тому і
ап. Павло казав: «Я не міг говорити з вами, браття,
як з духовними. Я говорив з вами, як з немовлятами у
Христі. Бо ви були ще не в змозі приймати тверду їжу.
І тому я вас годував молоком». Три роки – це термін,
упродовж якого людина повинна засвоїти езотеричні, першопочаткові знання і принципи Євангелії та
пройти «дитячий» період, відірватися від «грудей»
першопочаткового харчування «буквою» і перейти
на більш тверду «їжу». У «Притчах Соломона» написано, що тверда їжа – це… масло. А його отримуємо
шляхом збивання молока. Ріденька «їжа», якою нас
годують на першому етапі, по мірі зростання повинна
ускладнюватися.
Зверніть увагу, що Діва Марія у школі при храмі навчалася 12 років: у три роки Її віддали, а в п’ятнадцять
вона була готова до місії. Дванадцять апостолів, дванадцять років навчання, дванадцятибальна система
оцінок… Цікаво, як всі ці «дрібниці» починають нанизуватися одна на другу і співпадати. Це саме свідчить, що
є певний Єдиний Принцип, який пронизує всі знання,
всі процеси на всіх етапах розвитку суспільства, тільки
ми його не бачимо або бачимо частково. В усій повноті
він нам відкривається тільки на якомусь етапі.
На іконах, картинах, фресках, де зображено
Введення Діви Марії, є сходинки, які Вона долає. На
картині-фресці Тиціана сходи розділені майданчиком
на сім і сім щаблів. І не випадково. Усі цифри у Святому
Письмі і Переданнях мають символічне значення. Саме
сходження – це посвячення. А посвячення потребує
повноти пізнання, очищення, досконалості.
Сім’я (сім Я), сім днів тижня, сім нот, сім
кольорів веселки – символічні знаки досконалості, повноти і довершеності
Сім’я є одним із символічних знаків досконалості,
повноти і довершеності: сім днів тижня, сім нот, сім кольорів веселки, сім Дарів Духа Святого – це не випадково. Піднімання сходами – поступове зростання людини
в дусі, у вірі, у благодаті, в енергіях. Іноді підйом може
розділяти певний період «застою». І хто знає, скільки
ти протопчешся на горизонталі, доки знову почнеш
підніматися. Іноді кілька рухів назад є трампліном для
руху вперед. А зупинка – не програш, а закономірне
явище на шляху, щоби ми не боялися, а вчилися з
усього брати урок і через це зростати і просуватися
вперед. Діва Марія, храм і сходинки при духовно-містичному розгляді – це наша душа, яка жіночого роду і в
чоловіка, і в жінки, і яка щабель за щаблем підіймається
у Небесний Храм. Ми повинні розуміти і буквальний,
і морально-повчальний, і духовно-містичний рівні у
єдності та йти далі. А святі отці, при певному зростанні
духовному, пропонують нам від семи до дванадцяти
рівнів і значень розгляду.
Хотів би звернути вашу увагу на те, про що рідко і
мало говориться. Я знайшов у Гр.Палами, у проповіді
на свято Введення у Храм Богородиці, думку про те, що
Діва Марія була першою подвижницею ісихастського
напряму. Ісихія у перекладі з грецької означає спокій, безмовність, а також мовчазний, сокровенний
молитовний подвиг. Діва Марія здійснила цей подвиг
стовпництва, мовчання, зосередженої духовної праці.
Ось чому вона виявилася готовою до того, щоби послужити народженню Спасителя, народженню Бога.
«Царство Боже зусиллями береться».
Зусилля – частина подвижництва, частина
праці над собою.

Ми часто поспішаємо отримати результат, не
пройшовши всіх етапів навчання, всіх щаблів духовного подвижництва. Я не буду наполягати, що нині
обов’язково проходити всі 12 років. Я кажу про принцип ретельності подвижницького просування. «Царство Боже зусиллями береться». Зусилля – частина
подвижництва, частина праці над собою.
Дехто каже: «Та що нам зовнішні досягнення! Ми
вже всередині досягли такого!..». Ап. Яків у канонічному тексті говорить нам: «Я покажу свою внутрішню
віру зі справ моїх. А ти покажи мені свою внутрішню
віру без діл!». «Віра без справ мертва». Досягнення
пізнаються за плодами. Якщо людина стверджує, що
вона подвижник і всього досягла, а плоди її – чвари,
дратівливість, гнів, то нехай вона заявляє про що
завгодно. Все дарма ми плутаємо плоди і дари. Дари
даються для служіння, інколи даються неготовим,
можливо, на наш погляд, недостойним. Плоди вирощують готові і достойні. Тому Христос навчав розрізняти не за дарами, а за плодами.
Цікаво відзначити, що батьки посвятили Діву
Марію Богові, але і вона віддала Богові кращу частину свого єства. Яка це частина, як ви думаєте?
Дехто каже: «Душа, серце…». А Гр. Палама пише:
«Розум». Нам може це не подобатися, але Гр. Палама
і все православне богослів’я стверджує: Ангели – це
Небесні Уми. Ангельський спосіб життя – це розумне
діяння. Тобто Богові треба присвятити перш за все
найчистішу частину нашої душі – дух, який погрецьки, «ноос» – «розум». Саме він і є найчистішою
частиною нашої душі. Не вся душа чиста. Але ум, в
даному випадку, це не раціоналістичний розум, не
інтелект. Це щось більш глибоке, повне і цілісне, про
яке ми говоримо, що він у собі акумулює і з’єднує у
правильній пропорції і раціо, й емоціо, й інтуіціо, й
акціо – це певний цілісний Розум з великої літери,
що стоїть над повсякденним розумом та інтелектом.
Ми звикли називати Діву Марію «Купиною
Неопалимою». А Гр. Палама, кажучи про неї образно-символічною мовою, називає Її «Кліщами»,
«Щипцями». Це незвично. Але нам треба усвідомити,
що в ужитку слово означає одне, а в духовному сенсі
набуває інших, священних рис. Цей процес переведення терміну в більш піднесену сферу здатний
преобразити і термін, і душу, і розум. У хімії, якщо
прочитаєте «возгонка», «сублімація» – це «перепалювання», на рівні матеріальному, хімічному. Але
сублімація може відбуватися і на рівні енергетичному, на рівні моральному і духовно-містичному. Це
перетворення енергій грубих, нижчого порядку в
енергії тонкі, вищого порядку.
Звідки «кліщі»? Згадайте «Книгу пророка Ісайї»,
де намальовано картину Небесного Світу, що відкрилася пророкові-боговидцю. Він побачив престол
високий, піднесений, на престолі – старця «ветхого
днями». Архангел чи Серафим узяв з пательні щипцями жарину пломеніючу і торкнувся вуст цього пророка. Це символ! Цим спалюванням нечистоти пророка
підготували, освятили для несення пророчої місії. Марія готувалася 12 років до подвигу. Пророче служіння
теж потребує підготовки ретельної, глибокої, часто
– драматичної. Пам’ятаєте, як у Пушкіна в його вірші
«Пророк». «Духовной жаждою томим, в пустыне
мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на
перепутье мне явился… И он к устам моим приник, и
вырвал грешный мой язык… И он мне грудь рассек, и
сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем во
грудь отверстую воздвинул… Как труп в пустыне я лежал…». Тільки після таких «операцій», тільки після такої підготовки йому було сказано: «Восстань, пророк, и
вождь, и внемли, исполнись Волею Моей (а не своєю!),
и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».
Так ось вони, «кліщі» і «вугіль». Це та ж символічна
мова, що й у Гр.Палами. Через Діву Марію невидимий
Бог був створений, зітканий Від неї взяв тілесну форму
і втілився у видимій реальній особистості Ісуса Христа
із Назарету. Вона була «кліщами», здатними тримати
«жарину», Купиною, що горить і не згорає.

Людина має призначення стати живим
храмом живого Бога
Ми з вами звикли цінувати зовнішню красу, блиск,
багатство, хоча про хибність цього нас постійно попереджують пророки і поети. Гр.Палама пише, що золото
в убранстві храму Єрусалимського меркне перед духовно-моральною цнотливістю Діви Марії. Я хочу навести
вам цитату з проповіді О.Шмемана, присвячену цьому
святу, яка і засвідчує, що зміст події полягає в тому,
що «віднині храмом стає людина, віднині не камені і
не вівтарі, а людина – її душа, її тіло і все її життя – ось
священний і божественний центр світу, ось його «Святая Святих». Один храм – живий і людський – входить
в інший, кам’яний, матеріальний, і зсередини завершує
його смисл і призначення.
Переміщується центр релігії, більше того – переміщується центр тяжіння життя. У світ входить вчення,
яке не ставить нічого вище за людину, бо Сам Бог
приймає людський образ. Адже призначення людини,
покликання її – Божественне… Сам світ для неї – дар Божий, даний їй для виконання божественної долі своєї».
Зверніть увагу, храм не вищий за людину. Храм –
допоміжний засіб для її духовного виховання. В ім’я побудови зовнішнього храму, навіть якщо це Храм Христа
Спасителя, не можна приносити у жертву людину з її
потребами. Ми згадували, що Блаженний Августин
похвалив Івана Золотоустого за те, що він священні
посудини із храму продав, аби допомогти живій людині.
Ці світочі християнства розуміли, що немає нічого вищого, ніж людина, вічна душа і вічні інтереси спасіння
особистості людської! На превеликий жаль, сьогодні
цих пропорцій не відчувають, не дотримуються і не
розуміють. Храм став вищим за людську особистість,
а це не християнське ставлення ні до храму, ні до людини. Людина має призначення стати живим храмом
живого Бога.
«З того часу, як увійшла Діва Марія у Святеє Святих, саме життя стало храмом. І коли святкуємо ми свято
Введення у Храм, ми святкуємо божественний смисл
людини, висоту і світло її покликання», – так пише
О.Шмеман. Ось один із смислів цього великого свята.
Варто замислитися: а ми подолали старозавітне
ставлення до храму, ритуалів, обрядів? Я не кажу, що
не треба ходити до зовнішнього храму. Христос ходив
до храму, але Він не вважав за самоціль ходити до
храму чи сам храм. Він сформулював: «Не людина для
суботи, а субота для людини». Не людина існує для виконання обрядів, а обряди, пости і молитви встановлені
для блага людини. Вони можуть сприяти її духовному
зростанню, а можуть перешкоджати.
…ми помилково вважали, що тоді не було
наук, освіти і Діва Марія була неосвіченою!
Ми підійшли до дуже важливої теми нашої розмови. Гр. Палама у своїй проповіді вживає термін
«автохеротонітос», що по-грецьки означає «самопосвячення». Як правило, хтось когось посвячує на
служіння. А тут – самопосвячення! Гр. Палама каже,
що своєю внутрішньою позицією, прагненням чистоти і служіння, Діва Марія сама себе рукоположила,
посвятила на високу місію. Дуже цікавий шлях для
жінки! Ви знаєте, що до сьогоднішнього дня ніхто
не визнає можливості рукоположення жінок. А тут
йдеться про саморукоположення на високе служіння!
І ви знаєте, як це служіння оцінено: «Чесніша від
Херувимів і незрівнянно славніша від Серафимів!».
Це було містичне, духовне самопосвячення!
Далі Гр. Палама написав, що Діва Марія старанно
вивчала кожен вид доброчесності. Як сказане в Законі, так і набуте в усній традиції. «А також вивчала
предмети з числа головних наук». А ми вважали, що
тоді не було наук, освіти і Діва Марія була неосвіченою! «Вона сама прокладає собі кращий і досконаліший шлях!». Які слова! Той, хто мріє, лежачи на
дивані, що він духовно зростає, той даремно називає
себе подвижником, ще й ісихастом, чого доброго.
«У мене внутрішня робота, що мені зовнішня!». Ми

протиставляємо зовнішнє і внутрішнє якраз у силу
того, що не набули цілісності. Так у роздвоєності й
лежимо. А Діва Марія не лише «сама прорубає ліпший
і досконаліший шлях», але й виконує, і передає іншим
людям вище вміння споглядати. А «споглядання»
по-грецьки «теорія». Виявляється, вона не лише
практику, але й теорію передає нам у спадок! І, головне, те, як їх об’єднати!
Далі Гр. Палама каже: «Я повідаю вам цю науку».
Цікаво, що науку, а не релігію! Варто подумати про
це! Православний подвижник Гр. Палама, погляди
якого, за визначенням Константинопольського Собору, адекватно виражають православне віровчення,
був науково освіченою людиною. В його проповідях
ми побачимо цитати з Платона, Арістотеля, Філона
Олександрійського та багатьох інших. Гр. Палама
мав широкий світогляд, з яким ішов вузьким шляхом
спасіння. А ми, вважаючи себе православними, часто
звужуємо свій шлях до сектантської позиції. Але не
лише наука, філософія, логіка нам потрібні, але й
риторика, красномовність, щоби висловити адекватно, переконливо і гідно своє знання. Якщо хтось
має намір тільки володіти знаннями, не передаючи
їх іншим, повинен подумати, а для чого тоді існують
школи, в тому числі і духовні? Одного «підключення»
до невідомо якого «каналу», гадаю, що малувато для
православ’я і подвижництва.
Ми даремно ображаємося на телевізор,
який надміру показує насилля, секс… Центр
управління, що все вмикає і вимикає, у нас
в голові.
Гр. Палама називає органи чуттів «вікнами»,
через які в душу вливаються зовнішні враження. І потрібна велика духовна пильність, щоби через ці «вікна» не проникало те, що може завдати шкоди душі.
Піст для того і встановлюється, щоби ми зрозуміли,
які з наших «вікон» відкрити, а що закрити зовсім,
щоби навчилися регулювати, а заодно і перевіряти,
хто нами керує – ми самі, чи не ми. Даремно ображаємося на телевізор, який нам надміру показує насилля,
секс… Центр управління, який все вмикає і вимикає, у
нас в голові. Тож з царем ми в голові чи без? Тому про
Богородицю написано: «Вся слава Дщери Царевий
внутрь». Богородиця – це образ нашої особистості.
І вся «слава» нашої духовної особистості всередині
нас перебуває. Зсередини виходять усі спонукання
та керування.
Гр. Палама пише, що «розуму властиво перебувати в активності». Апатія – явище негативне, що
розслабляє й умертвляє. Йдеться про Вище Знання,
яке базується не на роботі мозку, а поза ним і розглядається як стан благодаті, як знання по той бік
знання, тобто зверхзнання. Він каже, що це знання
– «Світло над Світлом», результат наближення до
Бога. І говорити про нього можна лише символічною
мовою. Не випадково він згадував Платона і Арістотеля, які казали про Логоса, про Єдиний Смисловий
Принцип, що пронизує всю матерію, всю світобудову,
всю свідомість, увесь дух. Як сказав Тейяр де Шарден,
«космогенез співпадає з Христогенезом». Від Альфи
до Омеги йде нарощування розуму. «Цефалізація» на
латині, зростання розуму з маленької літери до Розуму
з великої літери, до Божественного Розуму.
«Введення», по-латинськи «ініціум» – звідси
«ініціація» – «посвячення». Це було першим посвяченням Богородиці на служіння Богу, посвяченням її у
Божественні таїнства. Подальші етапи передбачають
свої посвячення.
«Істинно шанує Діву Марію не той, хто її славословить і співає піснеспіви на її честь, а хто наслідує
її практично у житті», – це слова Гр. Палами. Коли в
Діву Марію увійшов Дух Святий, відбулася зустріч
і народження Бога в душі і тілі. І у нас немає іншого
шляху, ніж поступового і пощабельного сходження та
народження в собі Бога.

Віктор ВЕРЯСКІН, митрополит Київський і всея
України АПЦ
Переклад українською Людмили ЗЮЗЯК
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Що чекає на вас у Новому 2012 році?

Овни, Леви і Стрільці, як представники вогняної стихії та найактивніші знаки Зодіаку, в рік Чорного
Водяного Дракона отримають бонус

у вигляді частих усмішок фортуни,
якщо не будуть зловживати азартними іграми і випробовувати долю
на міцність із спортивного інтересу.
Краще використовувати удачу для
досягнення мети, розширюючи горизонти. Овни, Леви і Стрільці зможуть
створити імідж вдалих бізнесменів

Знаки водної стихії – Риби, Раки
і Скорпіони – у 2012 році знаходяться під покровительством Чорного
Водяного Дракона. Рік обіцяє бути
вдалим, особливо у фінансовій сфері.
Однак авантюри в цій сфері суворо
забороняються – можете втратити
все і залишитися ще й боржниками. А
от при правильному підході є велика
ймовірність того, що Ваш матеріальний стан значно примножиться.
Виключні творчі здібності Риб, Раків
і Скорпіонів допоможуть, по-перше,
реалізувати себе, а, по-друге, привернути до себе увагу не менш ціка-

вих і творчих особистостей. Дракон
буде настільки прихильним до вас,
що сприятиме здійсненню найдивовижніших бажань.

Пр. Незалежності, 52А

т. 52-13-23

Повітряним знакам – Водоліям,
Близнюкам і Терезам – гороскоп не
визначив особливих труднощів, але й
великих досягнень і злетів також не
передбачив. Єдине, що потрібно від
цих знаків зодіаку за сценарієм – більше працювати самим і не перекладати
вирішення своїх проблем на чужі плечі.
Безкарно користуватися постійною допомогою та матеріальною підтримкою
друзів і родичів в 2012 році у Вас не
вийде. Тому заздалегідь налаштуйте
себе на самозабезпечення. Неконфліктність і легке ставлення до труднощів,
що виникають, зберуть навколо Вас
чимало друзів. Романтичні стосунки
будуть особливо приємними і п е р спективними.

Земним знакам – Тельцям, Дівам і Козерогам – Чорний Водяний
Дракон відвів другорядні ролі які,
однак, зажадають від них активізації
всіх творчих здібностей, щоби зайняти гідне місце в мізансцені. Цього
року доведеться займатися сімейними
та побутовими питаннями – змінювати
житло, робити ремонт, влаштовувати
весілля близьких родичів, миритися і
сваритися, виконувати різні доручення
на роботі, не пов’язані з професійною
діяльністю, відвідувати стоматолога,
зустрічатися з класними керівниками
своїх дітей і одночасно доводити, що
ви «не верблюд». І, що найголовніше,
від цієї метушні не відмахнешся, всі
справи доведеться вирішувати за
принципом «Фігаро там, Фігаро тут». І,
як «хеппі енд» в класичному водевілі,
наприкінці року ви маєте великі шанси
отримати спадщину, підвищення по
службі чи до зарплатні.

А Ви вже обрали подарунок?
або Подорож чернівецькими магазинами
Вдалий подарунок до Першого січня може створити
добрий настрій на весь рік. Але обирати подарунки
рідним, друзям і колегам завжди не просто, бо ж усі
вони такі різні. Зрештою, такі різні, як і наші фінансові
можливості.
За повідомленням зарубіжних ЗМІ, заощадливі
європейці, попри всі їхні шопінги, в середньому
витрачають на новорічні подарунки 250 євро.
Середній чернівчанин, за нашим дослідженням, – від
100 до 200 гривень.
Дракончика
замовляли?

Прилавки чернівецьких магазинів переповнені різноманітними
новорічними сувенірами, серед яких
є безліч чашок, брелків із дракончиками та різноманітніх статуеток
із новорічною символікою.
– Люди вже цікавляться подарунками, зокрема фігурками–символами року, що наближається. Та
поки що не купують, в основному
придивляються й прицінюються,
– розповідає продавець магазину
сувенірів Людмила. Цих статуеток
є справді великий вибір і вартують
вони по-різному – від 15 грн і вище,
залежно від матеріалу, з якого виготовлені, та розмірів. Особливо популярні свічки-дракони, ними добре
прикрашати святковий стіл. Якщо
шукаєте більш дорогий подарунок,
зверніть увагу на інші товари зі зо-

браженням дракона – це може бути
одяг, посуд, і предмети інтер’єру.

Коли прагнете до оригінальності, подаруйте своєму коханому
маленького дракончика у вигляді…
ігуани – це така домашня ящірка. З
вигляду вона страшна, та, кажуть,
якщо погладити – знімає стрес. Ціна
від 400 гривень.

Для багатих і
не зовсім…

Досить популярними залишаються серед дарунків на Новий рік
мобільні телефони, золоті прикраси,
запонки із новорічною символікою
тощо. Нещодавно було випущено
нову колекцію запонок Dragon від
Montegrappa, італійського вироб-

ника (їх можна замовити через інтернет-магазин): 888 пар – у сріблі
та 88 – у золоті. Цифра вісім, згідно
східних традицій, зобов’язана забезпечити не тільки швидкий, а й
тривалий успіх. Оскільки дракону
до вподоби яскраві кольори, гарним
подарунком будуть прикраси – як із
дорогоцінних металів, так і звичайна біжутерія.
Частенько на Новий рік дарують

парфуми, якими можна тішити не
тільки жінок, а й чоловіків.
Розкішні аромати піднімають настрій, нагадують приємні миттєвості
життя. Не забувайте також про
ніжність шкіри – подаруйте коханим, скажімо, бальзам для губ, які
частенько сухі та обвітрені від поцілунків на морозі. Доречним буде і
крем для рук.

Екзотика у Новому
році – в моді

– Дарувати в Новий рік алкоголь – це теж безпрограшний варіант, хоча комусь він здасться й
банальним, – каже Світлана, продавець алкогольних напоїв. Вона
радить не дарувати горілку, а подумати про якісь екзотичні напої, хоча
знайти їх буде нелегко. Для прикладу, піско, яке везуть прямо з Чилі
чи Перу. Це латиноамериканський
вогняний напій, який найсмачніший у поєднанні з лимонним соком,
цукровим сиропом і яєчним білком.
Та все ж головне, який би подарунок ви не обирали, його потрібно купувати та дарувати тільки
з позитивними думками. Бо саме
вони супроводжуватимуть ваших
близьких протягом року.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ігристі
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Запалили головну новорічну
ялинку Буковини

На Соборній площі Чернівців урочисто відкрили новорічну ялинку. Її висота – 21 м, зелену красуню привезли з села
Стара Красношора Сторожинецького району. Її прикрашають
2 км гірлянд, близько тисячі іграшок золотистого, червоного, срібного та білого кольорів. З побажаннями гарних свят,
щастя, злагоди кожній родині, святкового настрою та веселого
дитячого сміху в буковинських домівках ялинку запалили губернатор краю Михайло Папієв та секретар міськради Віталій
Михайлішин. Пізніше чернівецькі пластуни передали всім
охочим священний Віфлеємський вогонь миру. Віфлеємським
вогнем люди запалюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно
Вогонь зберігається у церкві до Йордану – до 19 січня. Потім
його можна погасити.
Того ж дня на Соборній площі запрацював Різдвяний ярмарок, який зустрічатиме гостей до кінця новорічно-різдвяних свят, зокрема, і в Новорічну ніч.
Ялинка ж за традицією стоятиме до Водохреща.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії», фото Олексія ГРИМАЙЛА

Олексій ГРИМАЙЛО (Емоції)

Особливу прихильність заслужать
обдаровані, неординарні й активні натури. Таланти розквітнуть, а вчені зроблять відкриття, які піднімуть людство
на новий щабель еволюції.
Тому важливо на початку року
позбутися всіх старих невирішених
питань та бути відкритим і доступним
для кардинальних змін і сприйняття
нового. Міняйте роботу, якщо вона
Вам не подобається, починайте вчитися, позбавляйтеся від непотрібних
зв’язків та віджилих стосунків.

і навіть героїв, що зробить їх чарівними в очах протилежної статі. Для
жінок вогняної стихії, охочих «добре вийти заміж», Дракон надасть
не одну таку можливість, але і тут
потрібно діяти винахідливо і брати
ініціативу в свої руки.

Версі ї

Спонсор фотоконкурсу

Ексклюзивний гороскоп
Білий кролик, який керував 2011 роком, помалу
сходить зі сцени нашого життя, щоби поступитися
Чорному Водяному Дракону. Амплуа нового персонажа
– герой і лиходій в одній особі. Дракон – неординарний
і він створює інтриги як в міжосібному, так і в світовому
масштабі, перевіряючи кожного учасника на міцність.
Слабкі, ліниві і безвольні швидко залишають арену
боротьби ні з чим, а ті, в кому Дракон побачить гідного
супротивника, можуть отримати весь світ як приз за
хорошу гру.
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Будинок музики: мистецький блиск і
меценатські відблиски
Саме у грудні Чернівецька філармонія відзначає славні 134 роки.
Десятого грудня далекого 1877-го зведене силами буковинського
музичного товариства приміщення, яким милуємося і сьогодні, передали у
використання, себто, сучасною мовою, здали в експлуатацію.
Будували його цілою громадою – проводили
лотереї, залучали до поширення лотерейних
квитків дружин високопосадовців, брали позики і
приймали благодійні пожертви. Згодом у Будинку
музики дарували свій талант буковинським поціновувачам Сидір Воробкевич і Соломія Крушельницька, Орест Руснак і Федір Шаляпін, Енріко Карузо й
Антон Рубінштейн… Після заснування тут 1940 року
Чернівецької обласної філармонії, у стінах концертної зали лунали голоси і музика артистів світового
рівня: Дмитра Гнатюка, Марії Бієшу, Дмитра Кабалевського, Мусліма Магомаєва, Євгенії Мирошниченко, Мстислава Ростроповича, Давіда Ойстраха,
Миколи Сліченка, Анатолія Солов'яненка, Леоніда
Утьосова, Клавдії Шульженко... У що перетворили
прекрасну будівлю невдячні нащадки, ми бачили
ще кілька років тому. І річ не лише у байдужості
влади. Чи то меценати відвернулися від скрипки
й органу і перебралися в казино й більярдні, чи і
глядачі-слухачі перевелися…

Будуть «пророки» й у
своїй Вітчизні!

Як не боляче говорити багаторічному генеральному директору філармонії Петрові Казимирчуку про попередній період занепаду закладу
(приміщення, але не мистецтва!), тепер йому є чим
похвалитися. Не без допомоги держави, унікальна
будівля була відроджена, а наразі за сприяння
благодійників Чернівці повертають собі славу провідного Будинку музики в Україні.
– Якось на День міста наш симфонічний оркестр
виступав просто на площі, - розповідає Петро Іванович. – Перехожі зупинялися і дивувалися: звідки ж це
такі віртуози приїхали? А вони ж наші! Упевнений, що
така висока оцінка виконання переросте незабаром
у те, що буковинці і впізнаватимуть своїх, і добре знатимуть їх, і ходитимуть саме на них.

Коли листопад стає
зорепадом

Серед нових меценатів філармонії – підприємець Володимир Григорчук. І хоч його колишні
молодіжні вокальні спроби швидше належать
до естради (у школі був солістом шкільного ВІА,
в армії – заспівувачем), та повага до класики
спонукає до бажання залучити до її розуміння
все більше краян. Адже Буковина – це не лише
батьківщина відомих на всю одну шосту суші (так
колись називали Радянський Союз) та далеко за її
межами співаків естради – Софії Ротару, Назарія
Яремчука, Василя Зінкевича та інших. Буковина
– це й потужний осередок класичної музики, який
посідає високе місце у музичному світі. Успішно
проведений цього року вже вдруге фестиваль

класичної музики «Буковинський листопад» –
тому вагомий доказ.
–У нашому краї не видобувають вугілля, тут
немає великих виробництв, уже й наш ліс поволі
з предмета гордості перетворюється, на жаль, на
предмет занепокоєння, – констатує гендиректор
філармонії Петро Казимирчук. – Але ми маємо
Мистецтво, і це – наше найбільше багатство! За
цим до нас їдуть з усього світу, у нас є кого почути і
побачити. І в нас є де послухати і побачити гостей –
прекрасно відремонтоване приміщення філармонії,
за яке не соромно. І ми маємо щирих меценатів,
завдяки яким наше мистецтво знаходить шлях до
людей.
Володимир Григорчук співпрацює з філармонією вже кілька років. При згадці про історію знайомства з мистецьким закладом лиш усміхається:
«Просто були справи в цьому районі, та й якось
зайшов, познайомився…» А представники дирекції
філармонії більш багатослівні - не можуть натішитися цим знайомством:
– Володимир Мафтейович не просто допомагає
грошима. Він нам ще й ідеї такі підкидає, які нам і в
голову не приходять. А виявляється, їх дуже бракує
для популяризації музики, для того, щоби відвідування нашого закладу залишало приємні згадки.
Тут упевнені, що фестиваль «Буковинський
листопад» відкладеться у пам’яті його приїжджих
учасників як світле, душевне і гостинне свято. Адже
з безлічі інших фестів, які проводяться в Україні, він
таки вирізняється.

На органі – в чотири руки

– Цьогорічний «Листопад» ми називаємо
«скромним». Він відбувався вдруге, і був не таким
пишним, як довгоочікуваний перший, – розповідає
заступник гендиректора філармонії Володимир Калінін. – Ідея фестивалю класичної музики визріла
в нас уже давно, але спочатку його проведенню
завадила руйнівна повінь 2008-го – тоді було не
до пісень… Потім восени 2009-го епідемія грипу
скасувала всі масові заходи. Аж нарешті 2010-го
«Буковинський листопад» відбувся! За суттєвої
підтримки з обласного бюджету (50 тис. грн.)
вдалося запросити багатьох поважних гостей, а за
допомоги Володимира Мафтейовича Григорчука –
не лише сказати їм «дякую» за прекрасні виступи,
а й гарно прийняти. Меценат підтвердив славу
буковинської гостинності, і тепер у кожного гостя
залишилися найприємніші згадки про наш край і
бажання сюди повернутися.
Цього року «Буковинський листопад» також
потішив шанувальників класичної музики. У рамках
фестивалю мали концерти квартет баяністів ім.
Різоля, Андрій Остапенко (гітара), солістка На-

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – нежитлові будівлі та споруди , що знаходиться: вул. Радгоспна, 6, в смт. Глибока,
Чернівецької області.
Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 1760,50 кв.м. в.т.ч. кафе-бар (літ А), склад (літ. Б,В, Ж,Л), битове приміщення (літ.
Г), гараж (Д), прохідна (Е), вбиральня (літ.К), навіс (літ. М), підвал (літ.ПД), трансформатор (літ. Тр), огорожа (№1-3). Будівля кафе-бару
(літ.А) - загальна площа - 460,30кв.м, висота – 4,20м, Склад (літ. Б) – загальна площа – 91,10кв.м, висота – 3,5м, Склад (літ. В) – загальна
площа – 66,7кв.м, висота – 2,6м, Побутові приміщення (літ. Г) – загальна площа – 143,70кв.м, висота – 3,5м. Гараж (літ.Д) – загальна
площа – 268,20кв.м, висота – 4,5м. Прохідна (літ. Е) – загальна площа – 19,30кв.м, висота – 3,2м. Склад (літ. Ж) – загальна площа –
398,80кв.м, висота – 4,00м. Склад (літ. Л) – загальна площа – 225,40кв.м, висота – 2,70м. Вбиральня (літ. К) – загальна площа – 2,7кв.м,
висота – 2,0м. Навіс (літ.М) – загальна площа – 82,50кв.м, висота – 3,0м. Підвал (літ. Пд) – загальна площа – 31,5кв.м, висота – 2,00м.
Трансформатор (літ. Тр) – будівельний об’єм – 1,7м3. Огорожа (№1-3) – металева сітка та штахетник, площа, м.п. – 246,7. Фундаменти бетонно стрічковий, черепашник, бетонний, стовпи металеві в бетоні. стіни – цегляні 1,5, 1,0, черепашник, перегородки – цегляні 1,0 і 0,5,
черепашник, перекриття - залізобетонні панелі, підлога – бетонна, глина, дах – 2-х, 1-но скатний, шифер, руберойд. Оздоблення (внутрішнє – поштукатурено побілено, зовнішнє – поштукатурено шуба, побілено). вікна дерев’яні, двері – металеві, дерев’яні, ворота дерев’яні.
Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В. Опалення – пічне.Нежитлові будівлі та споруди знаходиться за адресою: вул.
Радгоспна, 6, в смт. Глибока, Чернівецької області, що є колективною формою власностіВАТ «Букогор», на підставі свідоцтва про право
власності на нерухоме майно серія САА №360331. Земельна ділянка площею 0,9000 га, за цільовим призначенням для обслуговування
кафе-бару, адміністративного та підсобних приміщень не приватизована та перебуває в довгостроковій оренді на підставі договору оренди
землі від 16.02.2009р.Стартова (початкова) ціна – 826505,00 грн. без ПДВ (договір № 1-25064 від 14.09.2011р). Гарантійний внесок – 99
180,60 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Державою.По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для нежитлових приміщень.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204,
одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені
на 09 січня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Смт. Глибока, Селищна рада. Остаточний термін подачі заяв 06 січня 2012 р. до 10:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач:
ВДВС Глибоцького РУЮ Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

ціональної опери Ірина Українець, з Москви – бас
Георгій Ткаченко, солісти з Італії, Івано-Франківський камерний оркестр, Тернопільський камерний
хор, колективи з Одеси, Хмельницького, Дніпропетровська, зрештою, і наші колективи. Родзинкою
програми стало перше в історії чернівецького
органу виконання в чотири руки – це був марш з
«Аїди» Верді.

«Троянди й виноград,
красиве і корисне»

Це особливість буковинського меценатства.
Володимир Григорчук поєднував високе мистецтво
з вирішенням цілком земних проблем філармонії,
поєднував, як писав класик, «красиве і корисне».
Приводив до ладу гуртожиток закладу, банально
вивозив сміття з гуртожиткового подвір’я. А вечорами відвідував концерти, та ще й запрошував
на них друзів. Ці запрошення також не прості, а
мають далекоглядну мету. Пан Володимир має
задумку – організувати щось на зразок Клубу меценатів, і перетворити концерти класичної музики
на своєрідні світські вечори. Адже зустріч з високим мистецтвом передбачає і святкове вбрання, і
відповідну атмосферу – можливо, з легким живим
попуррі з популярної класики в фойє філармонії, а
можливо – і з келихом ігристого вина, і щоби після
закінчення концерту кожному гостеві грали марш
аж поки він виходитиме за межі площі Філармонії…
А це все потребує і організатора, і коштів.

Фестиваль – це свято, а
не оголошення прізвищ
доброчинців
Доброчинність Володимира Григорчука охоплює не лише мистецький світ Буковини. Цей
підприємець постійно надає благодійну допомогу
й інтернатам краю, і своїй рідній 19-й школі, яку
закінчив свого часу, і дитячому тубдиспансеру

в Садгорі, і дитячій лікарні на Буковинській. Але
він чітко усвідомлює, що разових акцій замало
для того, щоб змінити життя буковинців загалом.
Саме тому він балотувався на минулих місцевих
виборах до міської ради Чернівців – щоби мати
вплив на систему, на загальні рішення, які приймаються стосовно громади міста. Адже хто як не
буковинець знає, чим живуть його земляки. Коло
спілкування у Володимира Мафтейовича – широчезне. Він добре знає Садгору, в якій народився
і виріс, і Кіцманщину, звідки родом його батьки,
скуштував ПТУ-шного життя в училищі №6, де
здобув фах монтажника радіоапаратури (отримав
диплом з відзнакою), працював на «Електронмаші» і скуштував армійського хліба… Далі успішно
вивчав історію в Чернівецькому держуніверситеті,
займався спортом, попри зайнятість на роботі (а
керувати ТОВ «Автомаркет» – це трудомістке і
часомістке заняття) свою активну життєву позицію
реалізує в партії ВО «Батьківщина».
Він упевнений, що вивести нашу філармонію
на європейський рівень є всі підстави:
– Гадаю, що в жодній філармонії України, крім нашої, не представлені всі філармонійні жанри. У нас є
академічні колективи (симфонічний оркестр, камерний оркестр, камерний хор, Буковинський ансамбль
пісні і танцю), є оркестр народних інструментів, гурти,
солісти, тут працюють народні артисти України, є
органний зал з солістами. Це фундамент, на якому
стоїть буковинське музичне мистецтво. А вибудувати
можливості для його популяризації – в наших силах.
Щоби квитки на концерти розкуповувалися за рік
уперед, щоби виступати на нашій сцені вважали за
честь світові зірки, а публіка не шкодувала ні долонь
на оплески, ні грошей на квитки!
А ще Володимир Григорчук скромно зауважує,
що «фестиваль – не для того, аби чиєсь прізвище
написати, а щоби люди бачили, яке в нашому місті
мистецтво».

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна, що є предметом іпотеки: ЛОТ № 1 – комплекс нежитлових будівель та споруд, що розташований за адресою:
Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Косіора, 2, який складається з: нежитлова будівля (А) – 566,9 кв. м., роздемонтована; двохповерхова
адміністративна будівля (З) – 497,3 кв. м.; гараж (П) – 290,0 кв. м.; котельня (ЄЄ’) – 32,0 кв. м.; відкритий навіс (І) - 66,8 кв. м., відкритий
навіс (К) – 146,7 кв. м.; відкритий навіс (М) – 204,9 кв .м.; цегляна вбиральня (Н) – 5,5м.кв., будівля (О), огорожа (5-10), колодязь (11),
естакади (12,13), бочки (14). Матеріал зовнішніх стін – цегла, метал; перекриття – залізобетон, дерев’яні балки; підлога – керамічна плитка,
лінолеум, ламінат, бетон; двері, вікна – метал, дерев’яні, металеві; внутрішнє оздоблення – штукатурка, керамічна плитка, водоемульсійне
фарбування, замощення бетонне. Комунікації - від міських мереж та місцеве. Майно належить боржнику Мельник Валентині Володимирівні
(вул. Стасюка, 23/3, м. Чернівці, іпн 2575920748) на підставі договору Купівлі-продажу ВКК № 191615 від 31.03.2008 р. Земельна ділянка
загальною площею 1,69 га для обслуговування існуючого комплексу нежитлових будівель, яка знаходиться в м. Новоселиця, вул. Косіора,
2, належить ВАТ «Чернівецьке АТП 17755» (м. Чернівці, вул. М.Торези,62, інд.код 05482386) на підставі договору оренди земельної ділянки
№54 від 13.12.2007р укладеного з Новоселицькою міською радою.Стартова (початкова) ціна – 1061469,80 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25070
від 17.10.11 р.). Гарантійний внесок в розмірі – 53073,49 грн. (без ПДВ).Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості
перед: ПАТ«Універсал Банк» (м. Чернівці, вул. Стасюка, 11). Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ
КБ «Приватбанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 33829204, одержувач - ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на
номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 січня 2012 р. об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Новоселиця, вул. Косіора, 2, в приміщенні
ВДВС. Остаточний термін подачі заяв по лоту 09 січня 2012 р. до 11 год.00 хв.Остаточна оплата здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів: - на поточний рахунок № 37313002002208 в УДК в Чернівецькій
області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач – Шевченківський ВДВС Чернівецького МУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, буд. 2а. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація» повідомляє що, в оголошенні від 15.12.11р., про проведення прилюдних торгів з реалізації
нерухомого майна, яке належить Білоусу Ігорю Васильовичу в реченні: «Торги призначені на «04» січня 2012 р. об 10 год. 00 хв. за адресою:
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.Остаточний термін подачі заяв «01» січня 2011 р. до 10 год.00 хв.», вважати технічною помилкою та читати
так «Торги призначені на «04» січня 2012 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.Остаточний термін подачі заяв «30»
грудня 2012 р. до 11 год.00 хв.»
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.15,15.40,18.10,19.25 Погода.
09.35 Обережно, модерн!
10.10 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.20 Здоров`я.
12.15,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Х/ф «Вибiр цiлi».
15.20 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок. Євробачення.
16.35 Х/ф «Душа».
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.30 «Это было недавно, это
было давно...» Г. Хазанов.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 221. Екстрений виклик.
21.40 Богатирськi iгри.
22.30 Д/ф «На шляху до Лондона».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20,00.40 Погода.
23.25 На олiмпiйський Лондон.
23.40 Вiд першої особи.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Ближче до народу.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.55 Х/ф «Мiсто закоханих 2». (2).
04.20 Магiя цирку.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«1+1»
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.20
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.25,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.20,18.35 «Не бреши менi 2».
12.20 «Чесно».
13.15 «Iлюзiя безпеки. Домомучительки».
14.00,05.15 «Мiж небом i зем-
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лею. Концерт Стаса Михайлова
у Кремлi».
15.50 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми словами».
17.30 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Чотири весiлля».
22.25 «Iлюзiя безпеки. Обережно,
дверi зачиняються».
23.40 Комедiя «Сексдрайв». (3).
01.25 «Мама в законi».
02.20 Т/с «Одруженi. З дiтьми». (2).
03.50 Комедiя «Весiлля на Рiздво».
IНТЕР
05.15 Т/с «Танго з янголом».
06.05 Д/с «Найнебезпечнiшi тварини свiту».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.35 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика».
11.20 Т/с «Зрозумiти. Пробачити».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Спорт в Подробицях».
23.00 «Бенефiс С. Михайлов».
00.50 Д/ф «Жадiбнiсть».
01.55 Х/ф «Вогненна стiна».
03.40 «Подробицi» - «Час».
04.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.25 Д/ф «Вiктор Степанов. Вирок
Єрмака».
ICTV
05.00,06.15,02.15,03.35 Погода.
05.05,03.05 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.15
Спорт.
06.30,22.15 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.30,23.10 Велика рiзниця поукраїнськи.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Помста».
14.10,20.25 Т/с «Морськi дияволи».
16.25 Т/с «Десантура».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
02.20 Т/с «Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2».
03.40 Жiноча логiка.

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.40,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.30,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25,18.15,03.30 «Акцент».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.45 «Київський час».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
05.40 «Рекламна кухня».
ТВА
6.00, 7.35, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.00, 21.55, 23.55, 4.05 Я
маю право
6.30, 8.05, 9.55, 17.25, 22.00, 00.00,
4.10 Погода
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.10, 9.50, 12.00, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.05, 00.10, 1.00
Познайомимось?
8.20, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
12.05, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
22.15 Політична кухня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50,13.10,15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
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06.15,07.10,08.15 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Тема дня.
06.45,07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Огляд преси.
06.55,07.50 Нашi - найкращi!
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Здорове харчування.
07.35 Глас народу.
07.40 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Погода.
09.35 «Это было недавно, это
было давно...» М. Задорнов.
11.35 Дiловий свiт.
11.40 Околиця.
12.05 «Надвечiр`я».
12.35 Х/ф «Хто кому хто?»
14.05 Кумськi байки.
15.50 Euronews.
16.05 Дiловий свiт. Агросектор.
16.10 «Вiра. Надiя. Любов».
16.50 Х/ф «Спiвай, ковбою,
спiвай».
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00 Наша пiсня.
19.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.20 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Експерт на зв`язку.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
03.20 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.20 Феєрiя мандрiв.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
05.55 Гiмн України.
«1+1».
06.45 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.05,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.00,18.35 «Не бреши менi 2».
12.00 «Чесно».

12.55 «Iлюзiя безпеки. Обережно,
дверi зачиняються».
13.55,04.35 «Найкращi пiснi у
Кремлiвському палацi. Ведучий
М. Басков».
15.50 «Пекельна кухня».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми
словами».
17.30 «Шiсть кадрiв».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «День
Незалежностi».
23.35 Трилер «Факультет». (3).
01.15 Комедiя «Сексдрайв». (3).
02.55 «Мама в законi».
03.50 Т/с «Одруженi. З дiтьми».
(2).

29 грудня
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Хокей. «Чернівецькі пінгвіни»
- «Галицькі ведмеді» Тернопіль
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Воїни Зу» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,22.15 Т/с «Слiд».
09.00,20.15 Т/с «Дикий 2».
10.00, 21.15 Т/с «Гонитва за
тiнню».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.00 «Хай говорять. Мiсце зустрiчi
змiнити можна».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
23.50 Т/с «Мiй особистий ворог»
(2).
00.45 Х/ф «Не спiйманий - не
злодiй». (2).
02.45 Т/с «Безмовний свiдок 3».
(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Кримська
ОДТРК «Республіка ДІ»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.мов.)
11.40 «Зорепад побажань» “Сузір’я
почуттів” (рум. мов.).
12.00, 01.35 Т/фільм «Сильні
світу»
13.15 «Країна талантів»
13.45, 16.15 М фільм
14.15 «Телемеридіани» Закарпатська ОДТРК «Голубці Домни
Ануци»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить…»
16.25 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»
18.00 «Студія «А-3»

30 грудня

20.10 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив
з розшуку тварин».
22.00 Х/ф «Ейс Вентура. Коли
природа кличе».
23.55 Голi i смiшнi.
01.05 Т/с «Загiн 4».
02.30 Жiноча логiка.

IНТЕР
05.20 Т/с «Танго з янголом».
06.10,04.55 Д/с «Найнебезпечнiшi
тварини свiту».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 З новим
ранком.
07.30,20.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Життя i пригоди Мишка
Япончика».
11.20 Т/с «Зрозумiти. Пробачити».
12.15 Т/с «Повернення Мухтара
2».
14.20 Д/с «Детективи».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Обручка».
20.00 «Подробицi».
20.35 Мюзикл «Новорiчнi свати».
22.40 Х/ф «Любов i голуби».
01.05 Х/ф «Кiборг».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/ф «Владислав Дворжецький. Неприкаяний».
04.00 «Знак якостi».

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50
«Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.
50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Хронiка тижня».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.20,01.00,02.25 Погода.
05.05,01.55 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.10,00.55
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15 Надзвичайнi новини.
1 0 . 3 0 В ел и к а р i з н и ц я п о українськи.
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Помста».
14.10 Т/с «Морськi дияволи».
16.25 Т/с «Десантура».
18.45 Факти. Вечiр.

ТВА
6.00 Теми дня
6.25, 8.10, 22.15, 00.15, 4.45 Я
маю право
6.30, 8.15, 9.55, 17.25, 22.35,
00.35, 5.05 Погода
6.45, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
7.45 Теми дня
8.20, 9.50, 12.00, 13.50, 17.15,
19.30, 22.40, 23.25, 00.45, 1.00
Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 22.50, 00.50,
1.05 Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.40Твоє здоров’я
15.05 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 5.10 Привітай

17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
21.30, 23.30, 4.00 ТЕМИ РОКУ
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Квиток у подорож»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Біоритм»
22.35 «Шлях до щастя»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.15 Т/с «Дикий 2».
10.00, 22.15 Т/с «Гонитва за
тiнню».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 Т/с «Ментовськi вiйни 5».
13.00 «Хай говорять. Бенефiс
Фiлiпа Кiркорова».
15.35,03.00 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Маруся. Випробування».
21.15 «Хвилина на перемогу».
02.10 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.15, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Телемеридіани» Тернопільська ОДТРК «Літературна
вітальня»
09.30 Т фільм «Дорогами українців»
10.25 «Студія «А-3»

понеділок
четвер
19.30 «Акценти»
20.00 «Світ книги»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Подіум її життя»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.45 Т/с «Ранетки».
10.05 Comedy Woman.
11.00 10 бажань.
11.55 Косметичний ремонт.
12.25 Секс-битва.
12.50 Маша та моделi.
13.30,19.30 Одна за всiх.
13.55,18.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Дом 2.
16.40, 20.00 Т/с «Унiвер». (2).
21.55 Т/с «Щоденники Темного.
Крижане кохання». (2).
22.30 Т/с «Сплiт».
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Х/ф «Як кохатися iз жiнкою».
(3).
01.35 До свiтанку.
НТН
06.00 Легенди бандитського Києва.
07.05 Х/ф «Дума про Ковпака».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.40,05.
00 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.20 Т/с «Замах».
13.45 Т/с «Марш Турецького 2».
15.35 Х/ф «I знову Анiскiн».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Кат КДБ.
00.30 «Покер Дуель».
01.30 «Легенди карного розшуку».
03.05 «Речовий доказ».
03.30 «Правда життя».
04.00 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.10,02.50 «Бiзнес +».
06.15,01.05 Т/с «Адвокат».
07.55,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.50 Х/ф «Вдалий обмiн».
13.45 «Зоряне життя. Життя пiсля
слави».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Проти-

стояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
19.10 «Зоряне життя. Поверненi
до життя».
20.10 «Зваженi i щасливi. Фiнал».
22.40 «Зваженi i щасливi. Оголошення переможця».
00.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.40 «Вiкна-спорт».
02.55 Х/ф «Шукайте жiнку».
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.50 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
06.55 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.30 Репортер.
07.35,09.05,19.20,00.50 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
11.50,21.10 Т/с «Третя планета
вiд Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,22.15 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
20.10 Кухня на двох.
23.20 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
00.55 Служба розшуку дiтей.
01.00 Т/с «Грань». (2).
01.50 Т/с «Шина».
03.15 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.35 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.00 «Ранок на К1».
09.25,19.00 «У пошуках пригод».
10.20,20.00 Т/с «Солдати».
13.20 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.05 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
22.50 «Панаєхало».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.15 Х/ф «Мiй тато псих».
02.35 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
11.25 «Моє сонечко»
12.00, 01.30 Т/фільм «Сильні
світу»
13.15 «Експромт»
13.50, 16.15 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Лідери якості»
18.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Пам’ять»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Будьте здорові»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.45 Т/с «Ранетки».
10.05 Comedy Woman.
11.00 10 бажань.
11.55 Косметичний ремонт.
12.25 Секс-битва.
12.50 Маша та моделi.
13.30,19.30 Одна за всiх.
13.55,18.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.50 Дом 2.
16.40,22.30, 20.00 Т/с «Унiвер».
(2).
21.55 Т/с «Щоденники Темного.
Не бажай зла». (2).
23.00 Т/с «Гра престолiв» (2).
00.00 Х/ф «Вечiрка у Вегасi». (2).
01.30 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди бандитського
Києва».
05.50 «Уроки тiтоньки Сови».
06.45 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35 «Друга смуга».
08.40,19.00,21.30,23.50,02.00,05.
25 «Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Замах».
13.40 Т/с «Марш Турецького 2».
15.30 Х/ф «За даними карного
розшуку».
16.55 Х/ф «Чоботар».
19.20 Х/ф «Хоттабич».
22.00 Х/ф «24 години». (2).
00.15 Х/ф «Епiзод вiйни». (2).
02.25 «Правда життя».

03.30 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
СТБ
05.40,07.00 Х/ф «Шукайте жiнку».
06.55 «Бiзнес».
08.25 Х/ф «Зигзаг удачi».
10.20,01.35 Х/ф «Снiжне кохання,
або Сон в зимову нiч».
13.00 Х/ф «Карнавальна нiч».
14.45 Х/ф «Чародiї».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.10,03.30 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
19.45,22.25 Х/ф «Iронiя долi, або
З легким паром!»
00.20 «ВусоЛапоХвiст».
01.25 «Вiкна-спорт».
04.35 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Курсанти».
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.30 Kids` Time.
05.50 М/с «Джуманджi».
06.35,07.05,07.40 «Пiдйом».
06.40,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
06.55 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,01.10 Репортер.
07.35,09.05,19.15,01.30 Погода.
09.10 Т/с «Щасливi разом».
10.10,19.20 Т/с «Татусевi дочки».
11.55 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Маска».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.10,01.25 Спортрепортер.
20.10 Iнтуїцiя.
21.15 Х/ф «Тупий i ще тупiший:
Коли Гарi зустрiв Ллойда». (2).
23.00 Х/ф «Доктор Голiвуд». (2).
01.35 Т/с «Шина».
03.00 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.00 «Ранок на К1».
09.25,19.00 «У пошуках пригод».
10.20,20.00 Т/с «Солдати».
13.20 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.15 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.05,22.50 «Бiйцiвський клуб».
18.05 «Далекi родичi».
18.35 «Три сестри».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.15 Т/с «Полтергейст».
01.15 Х/ф «Перемотування».
02.45 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 М/ф.
06.40 Свiт православ`я.
06.50,07.40 Нашi найкращi.
07.10 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
11.25 Пiдсумки року.
12.15,14.50,17.35 Погода.
12.20 Караоке для дорослих.
13.25 Золотий гусак.
14.10 Смiх до коликiв у рiк кролика.
14.55 Новорiчний вогник на
Першому. Святкують Дракони
та Кролики.
17.45 Вечори з В. Коротичем.
18.50 Новорiчнi зустрiчi Михайла
Поплавського.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30,00.05 Фестиваль родинної творчостi «Мелодiя двох
сердець».
23.50 Привiтання Президента
України.
00.00 Включєння з Майдану
Незалежностi.
01.50 Новорiчнi привiтання вiд
дуету Кролики.
02.40 Фольк-music. З Новим
Роком!
05.55 Гiмн України.

«1+1».
06.15 Х/ф «Нескiнченне Рiздво».
07.55 М/ф «Вiннi та Хобоступ».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 Х/ф «Мiст у Терабiтiю».
12.25 Комедiя «Шпигун по
сусiдству».
14.05 М/ф «Король-лев».
15.35 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин-Змiй».
17.00 М/ф «Добриня Микитович
i Змiй Горинич».
18.10 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-розбiйник».
19.30 «ТСН».
2 0 . 0 0 « Н о в о р i ч н а В ел и к а
рiзниця по-українському».
23.00,00.00,02.30 «Олiв`є-шоу
2012».
23.55 «Новорiчне привiтання
Президента України В. Януковича».
01.00 «Супердискотека 90».

IНТЕР
05.45 Х/ф «Карнавальна нiч».
06.55 Х/ф «Термiново потрiбен
Дiд Мороз».
08.25 «Городок».
09.05 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 Анiмац. фiльм «Полярний
експрес».
12.25 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
14.15 Концерт «20 кращих пiсень
року».
16.55 Х/ф «Любов i голуби».
19.00 «Вечiрнiй квартал. Новий
Рiк».
20.00 «Подробицi».
20.40 «Вечiрнiй квартал. Новий
Рiк».
23.50 Новорiчне привiтання Президента України.
00.00 Концерт «Парад зiрок».
01.50 Мюзикл «Новорiчнi свати».
03.30 Анiмац. фiльм «Дамський
догiдник».
04.40 Мюзикл «Новорiчний вогник - Однокласники».

ICTV
04.40,06.15 Погода.
04.45 Х/ф «Канiкули у Вегасi».
06.20 Козирне життя.
06.50 Х/ф «Крутий свiт».
08.40 М/ф «Балто».
10.05 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55,21.45,01.55 Наша Russia.
12.50 Останнiй герой.
14.10 Х/ф «Помiнятися
мiсцями».
16.40 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив з розшуку тварин».
18.10 Х/ф «Ейс Вентура. Коли
природа кличе».
20.05 М/ф «Мадагаскар 2».
22.05,00.00 Велика рiзниця поукраїнськи.
23.55 Привiтання Президента
України з Новим роком.
01.05 Самозванцi.
03.00 Голi i смiшнi.

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40
«Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,05.20
«Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.15 Погода.
06.10 Концертна програма
«Шоу продовжується».
07.15 Новорiчний жарт з Ю.
Гальцевим.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки дня.
09.30 Пiдсумки року.
10.20 Погода.
10.25 Святкування Нового Року
на Майданi Незалежностi.
11.55 Магiя цирку.
13.25 Кумськi байки.
15.05 Атака магiї.
15.35 Фольк-music. З Новим
Роком!
18.55 М. Поплавський «Шоу
продовжується».
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Новорiчний жарт з Ю.
Гальцевим.
21.55,22.45 Зiрки гумору.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.40 Ера здоров`я.
00.00 Концертна програма
«Шоу продовжується».
01.00 Д/ф «Лялька рiздвяної
дiвчинки».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.40 Х/ф «Ярослав Мудрий».
04.15 Х/ф «Хто кому хто?»
05.55 Гiмн України.
«1+1»
0 6 . 1 0 « Н о во р i ч н а В ел и к а
рiзниця по-українському».
09.05 «Лото-Забава».
10.15 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин-Змiй».
11.40 М/ф «Король-лев».
13.05 Х/ф «Лускунчик i щурячий
король».
14.45 М/ф «Рiздвяна iсторiя».
16.20 М/ф «Льодовиковий
перiод».
17.40 М/ф «Льодовиков и й п е р i од 2 : Гл о ба л ь н е
потеплiння».
19.10 М/ф «Льодовиковий
перiод 3: Рiздвяна пригода».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.00 Х/ф «Аватар».
22.45 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал».
23.55 Комедiя «Новi мурахи у

штанях». (2).
01.20 Бойовик «День
Незалежностi».
03.35 М/ф «Маленький дух».
04.20 Х/ф «Врятуйте рiздвяного
гусака».
IНТЕР
07.45 Х/ф «Дiвчата».
09.25 Х/ф «Смугастий рейс».
10.55 М/ф «Мадагаскар».
12.20 «КВН-2011». Фiнал.
14.30 Х/ф «Iронiя долi, або З
легким паром».
17.55 Х/ф «Iронiя долi. Продовження».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Новорiчний
вечiр з М. Галкiним i М. Басковим».
22.40 Х/ф «Вiйна свiтiв».
00.20 Мюзикл «Як козаки...»
02.25 Мюзикл «Нiч в музеї».
04.15 Х/ф «Амулет».
ICTV
06.10,07.50 Погода.
06.15 Х/ф «Новорiчна
вiдпустка».
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.15 ЄвроФуд-2012.
09.05 М/ф «Балто 2. У пошуках
вовка».
10.25 Ти не повiриш!
11.10 Козирне життя.
12.20 М/ф «Веселi нiжки».
14.10 М/ф «Мадагаскар 2».
15.45 Х/ф «Назад у майбутнє».
17.55 Х/ф «Назад у майбутнє
2».
20.00 Останнiй герой.
21.05 Х/ф «Назад у майбутнє
3».
23.25 Наша Russia.
23.45 Х/ф «Супергероїчне
кiно». (2).
01.00 Х/ф «Крутий свiт».
02.45 Х/ф «Клеопатра». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
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час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.30,04.00,05.00
«Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,03.50,0
5.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10 «Погода
у свiтi».
08.20,19.15,20.50,05.50 «Тема
тижня».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15,03.00 «Час нових життiв».
13.20 «Драйв».
14.10 «Дiловий погляд».
14.25 «Гра долi» (Сон Алiни
Костомарової, ч. 2.)
16.20 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00 «Час новин» (рос. мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00 «Велика полiтика».
21.40,03.30 «Вiкно до Америки».
22.00 «Машина часу».
23.30 «Футбольна легенда».
23.50 «Новорiчне звернення
Президента України до народу
України».
00.00 «У Новий 2012 рiк - з 5-им
каналом!»
00.30 Вiдеоверсiя Урочистої церемонiї вшанування
переможцiв Мiжнародного фестивалю-конкурсу «Вибiр року2011» в Українi.

теле Версі ї понеділок
812

18.30,21.25 «Погода»
07.05, 09.00, 12.25,15.20 «Малятко»
07.40, 09.30,11.50,16.45, 19.05
«Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25,19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10 «Вулиця Святкова, 1»
11.20 «Біоритм»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
13.00 «Блискуча година від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
16.25 «Хендмейд»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Юний рятувальник»
18.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Без вини винний» (2)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.15 Х/ф «Зачарована Елла».
07.45 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
12.45,01.00 Х/ф «Мамма мiа!»
15.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2011. Краще.
18.00 Х/ф «Глухар. Знову новий!»
20.00 Мюзикл «Новi пригоди
Аладдiна».
22.00,00.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2012.
23.55 Новорiчне привiтання Президента України В.Ф. Януковича.
02.50 Х/ф «Наречена».
04.15 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».

ТРК «БУКОВИНА»

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 12.55, 17.20 Познайомимось?
9.00 Про казки «Ліга супер злодіїв» ●
9.55, 12.45, 17.25 Погода
12.00 ТЕМИ РОКУ
13.00 Анатомія культури
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 15.55 Х/Ф «Снігова королева»
22.00 НОВИЙ РІК З ТВА

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20,11.15, 12.55, 14.40,

06.05, 09.30, 13.00, 01.35 «Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00,
21.00«Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм - аут»
08.00 «Толока»
08.45 М/фільм
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «На крилах Сфінкса» 1ч
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 05.10 Т/фільм «Сильні
світу»
13.30 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)

1січня
00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.10,19.15,20.50,00.25,03.50,0
4.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20 «Дiловий погляд».
08.30,15.20,23.30 «Рекламна
кухня».
10.15,20.05 «Час нових життiв».
10.35 «Феєрiя мандрiв».
11.15 «Трансмiсiя».
11.35,02.35 «ДМБ».
12.20 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор-ТБ».
14.15 «Свiтська кухня».
14.25 «Гра долi» (Сон Алiни
Костомарової, ч. 2.)
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
21.00,01.00,04.15 «Час:
пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 17.20, 21.50, 00.25
Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 00.15 Погода
12.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв» ●
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Аліса в Країні
Чудес»
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 00.20 Нова гостьова
22.00, 2.30 ХФ «5 днів до опівночі»
23.30 ТЕМИ РОКУ
«ЧЕРНІВЦІ»
0 7 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 11 . 0 0 ,
12.55,14.40,18.30, 21.00, 00.25

14.05, 03.40 «А музика звучить…»
15.00 «Реалії»
16.00, 02.10 Х/фільм
17.30 «На крилах Сфінкса»2ч.
19.30, 21.05 «Новорічний
диксиленд»1ч
20.45 «Вечірня казка»
22.15 «Експромт»
23.00, 00.10 «Новорічна Гавань»
23.55 Привітання Президента
України
04.35 «Телелітопис краю»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30,00.00 Т/с «Унiвер».
23.50 Новорiчне привiтання Президента України.
00.05 Х/ф «Америк анський
пирiг». (2).
01.35 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
06.50 «Новорiчнi iсторiї зiркових
однокласникiв».
07.50 Новорiчний вогник «Однокласники».
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Т/с «Детективи».
14.00 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв».
16.00 Х/ф «Хоттабич».
18.00 Х/ф «Лiворуч вiд лiфта».
19.45 Х/ф «Новий рiк
вiдмiняється!»
21.30 Концерт М. Задорнова «Не
дай собi засохнути!»
23.50 Новорiчне звернення Президента України.
00.00 Творчий вечiр К. Меладзе
«Останнiй романтик».
02.40 Х/ф «Справжнiй Дiд Мороз».
04.00 Х/ф «Нострадамус».

СТБ
05.05 М/ф: «Подорож мурашки»,
«Троє з Простоквашино», «Жив
собi пес».
06.15 Х/ф «Зигзаг удачi».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05,02.40 «ВусоЛапоХвiст».

12.00 «Зваженi i щасливi.
Фiнал».
14.05 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний крос».
14.30 Х/ф «Самогонники».
14.50 Х/ф «Iронiя долi, або З
легким паром!»
19.00 «Х-фактор. Революцiя.
Гала-концерт».
23.50 «Новорiчне привiтання
Президента України В.Ф. Януковича».
23.55 «З Новим Роком!»
00.00 «Х-фактор. Революцiя.
Оголошення переможця».
01.05 «Таємницi Х-фактора.
Серегина банда».
01.55 «Таємницi Х-фактора. Донечки Кондратюка».

НОВИЙ КАНАЛ
03.40 Т/с «Курсанти».
04.05 Фабрика зiрок 4.
04.30 Т/с «Журнал мод».
05.55 М/ф «Оповiдь про Федотастрiльця, бравого молодця».
07.05 Х/ф «Маленька принцеса».
08.50 М/ф «Бременськi музиканти».
10.00 Ревiзор.
10.55 Аферисти.
12.00 Топ-100.
13.05 Новий погляд.
14.05 Даєш молодь.
14.35 Хто проти блондинок?
15.50 М/ф «Таємницi несамовитої п`ятiрки. Кунг-фу Панда».
16.10 М/ф «Астерiкс i Обелiкс
завойовують Америку».
17.50 М/ф «Астерiкс i Обелiкс.
Велика бiйка».
19.20 Х/ф «Таксi».
21.05 Х/ф «Таксi 4».
22.50,00.00 Нiч подарункiв.
23.55 Привiтання президента.
01.20 Х/ф «Наша Russia. Яйця
долi». (2).
02.40 Х/ф «Найкращий фiльм
2». (2).

К1
07.20 «Ранок на К1».
09.00 «У пошуках пригод».
09.50 М/ф.
13.45,01.45 Т/с «Адмiрал».
23.45 «15 хвилин до завтра».
00.45 «Що? Де? Коли?»
05.45 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок

«Погода»
07.05, 12.00 «Хендмейд»
07.30, 11.05 «Малятко»
07.50, 11.30 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 21.05 «Афіша»
08.30, 17.00“Музична програма”
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Новорічна дискотека
«Танцюємо з «Шармом»
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.10 Муз. фільм «Як дівчата
заміж хотіли»
22.10 Х/ф «Тигр та сніг» (3)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
08.25 М/ф «Сезон полювання».
09.45 Х/ф «Людина-павук».
11.50 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2011. Краще.
14.00 Х/ф «Глухар. Знову новий!»
15.45 Мюзикл «Новi пригоди
Аладдiна».
17.30 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2012.
20.30 Т/с «Печалi-радощi надiї».
00.20 Х/ф «Якби я тебе любив».
02.00 Х/ф «Зачарована Елла».
03.25 Т/с «I падає снiг...»
ТРК «БУКОВИНА»
06.00 Гімн
06.05 «Святині Буковини»
06.30 «Роздуми про сокровенне»
07.00, 11.45, 14.00, 19.15, 21.00,
00.30 «Погода»
07.05 «Телемеридіани»
07.30, 13.00, 15.30, 00.35 «Музичний експрес»
08.00 «Іронія долі в карнавальну ніч з чародіями»
09.10 М/фільм
09.30 «Моє сонечко»
10.00 «Операція НР»
12.00, 05.00 Т/фільм
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 03.30 «А музика звучить…»

15.05 «Телемеридіани»
16.00, 23.00, 02.15 Х/фільм
17.30 «Новий рік у стилі ретро»
19.30 «Казковий сон»
20.25 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Новорічний рейс» 1,2ч
01.05 «Подорож до Голівуду»
04.30 «Невигадані історії»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.55 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/ф «Анастасiя».
11.05 Х/ф «Мiсячна принцеса».
13.50 00.30 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру, попиваючи сiк у чорному кварталi». (2).
01.45 До свiтанку.
НТН
06.00 М/с «Оггi та кукарачi».
06.45 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
08.40 М/ф «Пригоди Буратiно».
09.45 М/ф «Мауглi».
11.10 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
13.00,01.10 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе».
14.50 Х/ф «Хочу у в`язницю».
16.50 Х/ф «Новий рiк
вiдмiняється!»
18.30 Мюзикл «Шалений день,
або Весiлля Фiгаро».
21.15 Х/ф «Велика пригода
Зорро».
23.00 Х/ф «Нострадамус».
02.55 «Речовий доказ».
03.15 «Правда життя».
04.20 «Агенти впливу».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.30 М/ф: «Умка», «Дванадцять мiсяцiв».

06.45 Х/ф «Карнавальна нiч».
08.00 «МастерШеф».
08.55 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.05 «Їмо вдома».
10.05,01.30 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.00 «Караоке на Майданi».
11.55 «Х-фактор. Революцiя.
Гала-концерт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.50 Х/ф «Не було б щастя...»
23.40 Х/ф «Шукаю наречену без
приданого».
02.15 Х/ф «Гусарська балада».
03.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.55 Клiпси.
06.15 Х/ф «Бiлоснiжка».
07.45 М/ф «Бременськi музиканти».
08.50 М/ф «Братик i сестричка».
10.00 М/ф «Астерiкс i Обелiкс
завойовують Америку».
11.20 М/ф «Астерiкс i Обелiкс.
Велика бiйка».
12.55 М/с «Аладдiн».
14.45 Нiч подарункiв.
17.10 Х/ф «Таксi».
18.55 Х/ф «Таксi 4».
20.45 Х/ф «Наша Russia. Яйця
долi». (2).
22.20 Хто проти блондинок?
23.25 Х/ф «Школа негiдникiв».
(2).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Фабрика зiрок 4.
К1
07.25 «Ранок на К1».
09.00 «У пошуках пригод».
09.50 М/ф.
14.40 Т/с «Свiтлофор».
23.50 «Бiйцiвський клуб».
01.30 Т/с «Адмiрал».
05.35 «Нiчне життя».

Загублений диплом
РН № 28683059, додаток 02ВО № 162564, видані
Буковинською державною фінансовою академією 30
червня 2006 р. на ім’я Виговської Надії Сергіївни, вважати
недійсним.
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Версі ї

Підготуй організм до… свята
До новорічних свят залишаються лічені дні. І ми із
задоволенням складаємо меню на святкові застілля, прибираємо
в оселях, щось купуємо, щось викидаємо… Але не задумуємось,
що наш організм також потребує очистки та підготовки до
свята. Щоби новорічні дні не закінчилися підірваним здоров’ям
і лікарняним ліжком, Віра ЧЕРЕВАТЕНКО, лікар-гастроентеролог
вищої категорії Лікарні швидкої медичної допомоги розповідає,
як правильно пережити свята і застілля.

калорій, через які назавжди відкладається
жир. Зазвичай повинно пройти 8 етапів перетравлення їжі, а коли не вистачає кисню,
перетравлення відбувається за спрощеним
етапом. Їжа перетворюється у шкідливі
речовини.

оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

Зірки обіцяють чимало приємних миттєвостей.
Однак не квапте події, інакше все може полетіти
шкереберть. Аврал, пов’язаний із роботою та домашніми справами, позначиться на інтимних стосунках. У разі суперечки, зверніться за допомогою
до старшого родича-Рака.

ТЕЛЕЦЬ

Кожен день цього тижня буде насичений новими завданнями. Втім, що би не коїлося навколо, ви
можете бути спокійні за своє фінансове становище.
Хтось із Терезів здатний вразити вас своїми зізнаннями. Якщо у вас є діти, зірки радять приділити їм
підвищену увагу.

БЛИЗНЮКИ

У ці грудневі дні краще зайнятися собою – привести в порядок тіло, зібратися духом і потішити
себе подарунками. У любовних справах необхідно
правильно розставити пріоритети, щоб уникнути
майбутніх розчарувань. Прислухайтеся до Левів. У
їхніх словах є щось важливе.

РАК

Ретельно придивіться до свого оточення.
Люди можуть несподівано розкритися, завдяки
дрібницям. Особливо це стосується знайомих Дів.
Ймовірні втрата апетиту та порушення сну. Проте
причина цьому – кохання. Комусь із ваших близьких знадобиться підтримка і мужнє плече.

ЛЕВ

Не ставтеся серйозно до всього, що з вами відбувається. Частіше посміхайтеся. Ймовірне вагоме
фінансове надходження, однак вас чекають і чималі витрати, особливо на подарунок Стрільцеві. Не
виключені проблеми з батьками і дітьми. Бережіть
себе, не зловживайте спиртним!

ДІВА

Цього тижня велика частина проблем вирішиться, і ви зможете зітхнути спокійно. Однак ненадовго.
Намагайтеся стримувати агресію,спілкуючись з
Овнами. Перегляньте своє ставлення до роботи і
скорегуйте особистий шлях професійного розвитку
на найближче майбутнє.

ТЕРЕЗИ

Тренуйте своє терпіння. Імпульсивне сприйняття дійсності не принесе вам нічого, крім розчарування. Вихідні дні проведіть із другом-Водолієм.
Не засиджуйтеся на роботі і не беріть на себе додаткові навантаження. Це не окупиться і до того ж
спричинить головний біль.

СКОРПІОН

Упорядкуйте матеріальну ситуацію. Якщо є борги – віддайте, якщо є боржники – нагадайте про повернення коштів. Покращаться стосунки з родичами.
Якщо зможете довести почате до логічного фіналу,
то до кінця тижня на вас чекає відчутний результат.
Не уникайте душевних розмов із Близнюками.

СТРІЛЕЦЬ

Відмінні справи у рідних не можуть вас не
радувати. Особливу гордість викличе хтось із
родичів-Скорпіонів. Не приймайте необдуманих
рішень – ретельно зважуйте свої наміри. Підвищена
сексуальність збільшить кількість шанувальників,
але й посилить ревнощі до вас.

Світловолосі –
найвразливіші

– Свята найважче переносять люди, у
яких є вроджені чи набуті проблеми з підшлунковою залозою. Зазвичай це світлошкі-

Висипайтеся і не
перевантажуйте організм

– Зазвичай на свята змінюється ритм
життя. Деякий період ми будемо прокидатися і засинати в інший час. Іноді
довше засиджуватимемося в гостях та
раніше вставатимемо, щоб приготувати
святковий стіл… Тож візьміть за правило
висипатися вдосталь. Адже тільки під час
сну організм людини набирається сил і
здоров’я.
Не завантажуйте організм важкими
для перетравлювання продуктами: жирною, смаженою, копченою їжею. Не переїдайте – зменшіть об’єм їжі. Краще їсти
частіше, але менше. Намагайтеся пити
побільше рідини. Найкраще – живу воду,
тобто свіжовичавлені соки, фрукти й овочі
в сирому вигляді. Така рідина володіє
життєдайним ефектом і зміцнює імунітет.
Перед святами влаштуйте організму
«відпочинок»: обмежте вживання хліба,
картоплі, випічки, смаженого і копченого.

Перед святом відрегулюйте
випорожнення

– Якщо маєте схильність до закрепів
– вживайте більше овочів з клітковиною
(морква, буряк). Адже коли маєте затримку випорожнень – це означає, що в
організмі відбувається інтоксикація. А під
час свят це впливатиме на самопочуття.
Харчуйтеся регулярно – і з кишечником
усе буде гаразд.
Стосовно ж безпосередніх свят, то
пам’ятайте: на все життя за один раз не наїстеся! Тож їжте всього потрохи, в дуже невеликих кількостях. Особливо це стосується
чогось незвичайного для вас. Чим більше
святкова їжа відрізняється від звичайної,
буденної, тим менше її повинно бути на столі.
Наприклад, якщо ви часто вживаєте варене
м’ясо, то можете себе потішити смаженою
відбивною, але вареного м’яса на столі повинно бути більше.

Магазинний майонез не варто
вживати взагалі. Робіть салати на
олії, лимонному соці чи використовуйте домашній майонез.
Під час застілля їжте невеликими порціями. Не змішуйте багато різних продуктів.
Наприклад, якщо вживаєте шашлики, салат,
а потім ще котлети, майонезні салати – це
біда для вашого організму.
Дехто святкову їжу доїдає весь наступний тиждень. Не можна цього робити! Їжа
повинна бути свіжою. У крайньому випадку,
її можна доїсти зранку.
Їжа, яка стоїть більше доби –
«мертва» і не корисна.

Зайві калорії знищить рух

Допомогти підшлунковій залозі перетравити ситну їжу можна і за допомогою
ферментних препаратів (наприклад, мізим).
А всі зайві калорії, які ви споживатимете за
святковим столом, не будуть шкодити, якщо
наситившись, потанцюєте чи погуляєте на
свіжому повітрі. Тобто, святкове застілля не
повинне обмежуватися тільки сидінням за
столом. Обов’язково треба рухатися! І рухів
повинно бути більше, ніж у будні, адже в
такі дні ми споживаємо більше непотрібних

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 1
- земельна ділянка площею 0,1523 га кадастровий номер
7320780300:01:002:0009, призначення якої – з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка рівнинна
з задовільними фізичними характеристиками, наближеними
мережами світла, знаходиться в серединній частині населеного
пункту, в районні формування нової житлової забудови населеного пункту і належить боржнику Жар Віталію Івановичу
(с. Байраки, Герцаївського району, Чернівецької області) на
підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯБ 188240 від 26.02.2007р. Майно знаходяться
за адресою: село Байраки, Герцаївського р-ну, Чернівецької
області. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 24570
грн. (без ПДВ) (договір № 1-25036 від 29.06.11). Гарантійний
внесок у розмірі – 3685,50 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за
кошти в рахунок погашення заборгованості перед: Мірвальд М.І.
(м. Чернівці, вул. Заставнянська, 104Б) По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок
№ 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація. Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим. Торги призначені на 12 січня 2012р. об 12:00
год. за адресою: с. Байраки, Герцаївського району, в приміщенні
сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 09 січня 2012р. до
12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється
протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок №
37312001002835 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135,
код 35261338, одержувач - ВДВС Герцаївського РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до
18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за
телефонами: 098 383 33 39

рі, світлоокі, та світловолосі люди. Обережними треба бути й людям, у яких раніше були
проблеми з підшлунковою залозою.

Алкоголь: або якісний,
або жодний!

Під час вживання алкоголю знижується
контроль – люди переїдають, перепивають.
Тому обмежте вживання алкоголю до мінімуму. А якщо все ж таки п’єте – вживайте тільки
восокоякісний алкоголь, наприклад, хороші
сухі марочні вина.
Не варто вживати коктейлі. Вони швидше п’янять і шкідливо діють на організм.
Наприклад, 100 г горілки містить 40 мг
чистого алкоголю, а 100 г коктейлю – 25 мг.
Але від коктейлю людина сп’яніє швидше
ніж від горілки, адже намішана суміш діє на
організм людини сильніше.
Не запивайте алкоголь газованими та
фарбованими напоями (магазинними соками, солодкою водою) – вони блокують
сегменти нирок. Найкраще – узвар або
мінеральна вода.
І не забудьте про закуски! Якщо на
столі є спиртне, то обов’язково повинні бути
лимон, сирий жир (вершкове масло, сире
сало, хороша жирна риба), сир та овочеві чи
фруктові салати.
Знайте міру в усьому і організм вам віддячить!
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Любов КАФАНОВА, «Версії»

Напружені робочі будні компенсуються вечірніми посиденьками з коханими і друзями. Крім

КОЗЕРІГ

того, у вас з’явиться безліч нових знайомих. Якщо
серед них будуть Риби, то чекайте якісних змін у
житті. Можливе відновлення колись перерваних
професійних відносин.

ВОДОЛІЙ

Вдалий період для вирішення питань, пов’язаних
із нерухомістю, а також покупок для себе. Закохані
представники знаку зараз досить неспокійні, однак
зірки переконують, що ці переживання марні. Хтось
із Козерогів спробує задобрити вас подарунком. Приймати його чи ні – ваша особиста справа.

РИБИ

Зірки обіцяють багато спілкування, в тому
числі з іноземцями. Товариші по службі принесуть
чимало клопоту, але, як би не склалася ситуація, не
приймайте всі висловлювання на свою адресу, особливо з боку Тельців, близько до серця. Проводьте
більше часу з рідними.
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Кінець будь-якого року – це завжди рейтинги, аналіз досягнень і прорахунків, іншими словами, обрання Події року, Людини року тощо. Натомість
«Версії» вирішили підійти до цієї підсумкової справи по-новому, себто, по-своєму. Оскільки Новий рік – свято сімейне, редакція вирішила провести конурс
тихцем і кулуарно і назвати його«Людина нівроку». А його переможцями стали ті, хто зумів не тільки гучно відзначити свої ювілеї, а ще й залишити вагомий
слід у цьому 2011-му, загалом в історії краю, у наших з вами душах, шановні буковинці, або й просто подивувати чимось алогічним, скажімо, незвичним
поєднанням роботи і хоббі. Але, однозначно, справи і досягнення цих людей сприяли покращенню нашого світу. Бо живуть вони не лише з думкою про
благополуччя своє та рідних, бо роблять свою справу віддано та чесно, не забуваючи, що Творчість прикрашає життя. І їхнє, і наше.

Чернівецька Пугачова з Хмельниччини

Іпостась перша

Її пісні постійно звучать на Хмельницькому радіо й телебаченні. Бо

Пугачови – Володимир і Діна – відомий на Поділлі творчий дует. Батько
– поет-пісняр, а донька – виконавиця

й автор музики. На превеликий жаль,
лише на 18-му році життя в Чернівцях
вона дебютувала на чернівецькому
радіо як Діна Канюченко. Сподіваємось, невдовзі буковинці, як і
хмельниччани, замовлятимуть пісні
в її виконанні для привітань своїх
рідних. Бо спів її душевний і глибокий, а голос – сильний і ніжний – має
великий діапазон.
На думку автора цих рядків, у
якого, до речі, є музична освіта, українська естрада багато втратила, не
отримавши у своє володіння Діну
Володимирівну. Це була б українська
Пугачова. Втім, сама Діна так не вважає. Хоча про свій альбом уже думку
йвиношує. Має десятки цікавих пісень,
записаних на диски та аранжованих
відомими особистостями у стилі місь-

кого романсу.

Іпостась друга

У неї чоловічій розум та сильний вольовий характер. За фахом
вона – інженер-механік. Полюбляє
займатися ремонтами, знаходити
рішення складним технічним задачам. Усе це Діна Володимирівна
Канюченко яскраво демонструє на
посаді директора міського комунального підприємства «Нептун» – міської
лазні, розташованої на проспекті
Незалежності. З її приходом підприємство отримало друге дихання. Бо
вона одразу ж зрозуміла: на старих
котлах, які поглинають шалену кількість енергії, далеко не заїдеш. Хіба
що у глухий кут. Тому розпочала не
тільки технічну реконструкцію, а й

переобладнання закладу. Ремонтники та суміжники, які працюють з нею,
одразу ж спіймали облизня: у них у
голові просто не вкладалося, що ця
ефектна білявка може розумітися на
котлах, насосах та інших суто чоловічих тонкощах, і що «провести» її
практично неможливо.

Замість епілогу

...Ця стильна красива жінка вміє
насолоджуватися багатогранністю
життя. Діти, онуки, коханий чоловік
і ніжні стосунки з батьками. Та ще
багато інших захоплень, серед яких,
до речі, не тільки створення пісень,
записи та виступи. Недарма ж кажуть,
що коли людина талановита, то вона
талановита в усьому.

Жінка, яка вміє і своїх ворогів
перетворювати на друзів

Такого не буває, бо просто не може бути – скаже
прискіпливий читач і буде, мабуть, правий. Адже мова
йде ще й про журналістку, чия професія з самого початку
вимагає конфліктності й опозиційного ставлення до
навколишнього. Та з усіх правил є винятки. Тому й герої
публікацій Валентини Мацерук, навіть не зовсім позитивні,
як правило, з часом ставали її друзями.
Чи не тому друзі, робота, родина
– це три кити, на яких вибудовує своє
життя Валентина Мацерук. Заслужена
журналістка України. Упорядниця книжок Григора Мацерука, свого талановитого чоловіка, який у віці Лермонтова
через серцеву недугу пішов з життя 30
років тому. Заступник головного редактора газети «Буковина». Керівник
«Юнпресу»...
Але це далеко не повний перелік
достоїнств цієї миловидої, творчої, щирої
жінки. Достатньо зазирнути в її очі, щоби
зрозуміти, які глибини таяться в тій душі.
Коли ж слухаєш її спів під гітару, в самого

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

Стереотипно до когорти «творців» зараховують
переважно діячів культурного фронту: письменників,
музикантів, художників… Проте наша невеличка
розповідь про митця іншого ґатунку – Михайла
Красовського, який, – по-іншому і не скажеш, – справді
«творить» відоме та успішне буковинське підприємство
«Розма».

– Я постійно думаю про роботу,
– зізнається Михайло Михайлович.
– Керівнику, щоби приймати відповідальні рішення, потрібно або тримати
біля себе купу радників, або самому
досконало володіти відповідною інформацією. Адже наше законодавство,
податкова система настільки швидко
змінюються… Сьогодні ти прийняв
законослухняне рішення, а завтра
виявиться, що воно… злочинне, бо так
вирішив хтось із законодавців. Отож
доводиться весь час відстежувати новини в інтернеті, поновлювати знання
у фахових журналах, періодиці тощо.
Михайло Красовський на «Розмі» – з 1974 року, коли він вперше
переступив поріг цеху Чернівецького гумо-взуттєвого заводу
– Тоді з підприємства, яке у 70-і
роки ще розташовувалось у сараях та підвалах, ми перетворилися
на одного з найбільших виробників
взуття в усьому Радянському Союзі,
за кількістю продукції поступаючись
лише знаменитому ленінградському

«Красному треугольнику», – згадує
Михайло Михайлович. – А в асортименті продукції – ми взагалі були перші. Усе це завдяки тому, що постійно
дбали про технічне переоснащення
заводу, запроваджували нову техніку
та технології, намагаючись найбільш
оптимально раціоналізувати виробництво. Єдиним слабким місцем було те,
що ми були… не машиністами, не металістами, не машинобудівельниками,
не виробляли різноманітних плат для
«оборонки»… Ми виробляли товари
народного вжитку, які у Радянському
Союзі були «ахіллесовою п’ятою»,
тобто, про них згадували тоді, коли
чогось гостро бракувало…
За Радянських часів наш завод так
часто займав перші місця на «всесоюзних» змаганнях, що у нас довічно
залишили стяг ЦК КПСС. Ще один подібний стяг тут залишився після того,
як розпався Радянський союз…
– Коли вперше приїхав до Чернівців, був щиро подивований архітектурою міста, адже ТАКОГО я раніше не
бачив! Хіба у книжках… Старовинні

ТзОВ «Розму» Михайло Михайлович очолив 1988-го. Саме
тоді його вперше обрали директором підприємства
– Часи тоді були нелегкі… Невдовзі Союз розпався, а з ним – і гуртова
система розповсюдження взуття.
Отож нам довелося створювати власну. Відкрили в кожній області України
власні заводські склади, щоби якомога
ближче бути до свого споживача, зробити
свою продукцію якомога доступнішою.
Зрештою, в перші роки незалежності
нам вдалося не тільки зберегти існуюче
виробництво, а й навіть його збільшити…

душа очищається, прагнучи чогось високого і світлого... А ще вона пише неперевершені віршовані привітання своїм
колегам і друзям – влучні, з гумором,
інколи цілі поеми. З нею завжди цікаво,
весело, легко. Про будь-що можна поговорити або ж і просто помовчати.
Її ж стосунки з сином Артемом – приклад для наслідування. Сказати, що
вони теплі, дружні – це ще нічого не сказати. Вони є просто взірцеві. Складаєтся
враженя, що між сином і матір’ю забули
перерізати пуповину. Зрештою, такий
же міцний зв’язок поєднує Валентину з
друзями, які люблять її беззавітно.

У шістдесят він сів за кермо. Шумахером не став, але
їздить усією Україною та за її межі. Працьовитий, жвавий,
веселий, завзятий. Недарма його люблять студенти. І
студентки також. Усе це – про нього, професора кафедри
історії України ЧНУ Петра Павловича БРИЦЬКОГО, який
відсвяткував у лютому цього року 80 років. Утім, коли
спілкуєшся з Петром Брицьким, важко віриться в такий
його серйозний вік. Але рядки з біографії свідчать
– складне, але прекрасне життя у нього. Має хист
утримувати в собі одразу три епохи – минуле, нинішнє і
майбутнє. І в усьому знаходить краще.

Моє улюблене українське
слово – «але». Адже усе, що б не
було сказано до цього слова – насправді не важливе. Важливе те,
що після нього…
– Нині ми є основними постачальниками взуття в Афганістан, – каже Михайло
Красовський. – Цього року уклали контракт з цією країною на 3,5 млн. доларів.
Наше взуття вважається там найкращим,
тобто найбільш якісним, його охоче купують, навіть не зважаючи на те, що і коштує
воно дорожче за подібну продукцію інших
виробників. Поновили постачати взуття в
Таджикистан…
Проте, за словами Михайла Михайловича, керівництво підприємства чудово
розуміло, що обладнання та технології,
які закладалися ще минулого століття,
– застарівають і фізично, і морально.
Тому настирливо шукало можливості

для виробництва якихось нових товарів,
запровадження новітніх технології та
обладнання. Зрештою, шість років тому
на «Розмі» почали випускати полімерні
труби. Зараз це підприємство – один із
найбільших в Україні виробників полімерних труб для гарячого та холодного
водопостачання, опалення. Щороку
приріст полімерної продукції тут складає
біля 50%, адже обладнання та технології,
які використовуються у виробництві розмівських труб, є одними з найбільш передових, які взагалі зараз існують у світі…
Безперечно, такі успіхи – це, перш за
все, заслуга талановитого керівника ТзОВ
«Розма» Михайла Красовського. Якому
у часи змін вдалося не тільки зберегти
підприємство, а й зробити його сучасним
та успішним. А для цього, погодьтеся, потрібні неабиякі організаторські здібності,
віра у власні сили і справжній чоловічий
характер!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Мабуть, у цьому і є чи не найбільший талант цієї жінки – любити і розуміти людей, відгукуватися на їхні біди,
підтримувати і допомагати. І не тільки
тим, з ким дружить десятиліттями.
Емоційність і сильний темперамент
привертають до неї багатьох. Але не

тільки цим бере в полон. Люди інтуїтивно відчувають її душевну щедрість,
на яку й летять мов метелики на світло.
Додам лише для повноти портрету,
що сила розуму цієї невеличкої жінки
перемагає будь-які обставини. Бо
рухається по життю не тільки м’якою

травою-муравою, часто доводилося
ступати й по гострій стерні. Навіть
смертельну недугу їй діагностували...
Та 2011 року Валентина завершила свій п’ятий 12-літній цикл. Це
був її рік –рік Кота. У неї, до речі, такі
ж зелені очі, як у цього представника
котячих.
– Та й у характері маю дещо спільне з ним, – зізнається, сміючись. – Щоправда не з усіма котами, а лише з
котом Леопольдом, який постійно виступає з однією і тією ж пропозицією:
«Рєбята, давайте жити дружно!». Втім,
я покладиста тільки тоді, коли це не
стосуєтся питань принципових, – наголошує. – Можу шипіти, коли гладять
проти шерсті, але кігті не випускаю і
не царапаюсь.
Якби в нашій окремо взятій області
присуджували премію Миру і Дружби,
то медаль за №1 варто було б вручити
Валентині Мацерук.
Ось така вона, наша жінка-нівроку
– Валентина Мацерук.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Оптиміст минулого,
нинішнього і майбутнього

«Моє улюблене українське слово – «але»
вулички, театр, університет – усе
це сприймав із великим захватом, –
згадує свої перші враження від міста
Михайло Михайлович. – Родом я з Білорусі (народився в селі Мікулічі Березинського району Мінської області). Сюди
ж приїхав після завершення навчання в
Білоруському технологічному інституті
(хімічний факультет). Це місто я обрав
для виробничої практики не тому, що
знав про нього щось… Просто вибір був
невеликий – між Чєркєском, Астраханню та Чернівцями. Думав, відпрацюю
– і повернуся додому. Проте з восьми
нещодавніх білоруських студентів, які
проходили виробничу практику, жоден
не повернувся в Білорусію, усі залишились працювати тут! Адже Буковина – і
справді благодатний край, тут хороші
люди… На заводі познайомився зі своєю майбутньою дружиною. 1977 року
одружилися, виховали тут двох синів,
у Чернівцях народилися і мої внуки…
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–Люди збиралися у нас вдома не
перехилити чарку, а пограти у шахи,
почитати, – з приємністю згадує відомий
історик Буковини Петро Брицький. Його
дитинство пройшло у подільському селі
Лисанівці, що неподалік від нині відомого своїм ресторанним комплексом
на київській трасі містечка Меджибідж.
Однак повторити банальну фразу
про те, що пан Брицький народився у
звичайній селянській сім’ї, не доведеться. Родина Брицьких помітно відрізнялася від інших. Батько Павло Олексійович
тягнувся до знань, мав освіту. Він передплачував періодику та зібрав чималу
бібліотеку, яка, безумовно, вплинула
на світогляд Петра Павловича.
Матері Мотрі через сімейні обставини вчитися випало лише одну зиму, але
вона вміла та любила і читати, і писати.

«Чорний ворон»

Зимовими вечорами жінки-сусідки
сходилися прясти. На посиденьках упів-

голоса, при зачинених дверях й зашторених вікнах, вели розмови про страшний голод 1932-33 років, що забрав
життя сили-силенної селян. Говорили і
про «чорного ворона», який забирав односельчан на Соловки. Не уникли його і
Брицькі. Завітав «чорний ворон» до них
21 лютого 1938 року і забрав дядька Петрового – Йосипа Брицького, який саме
грався зі своїми дітьми та дітьми брата.
... Значно пізніше родина дізналася, що
2 жовтня 1938 року він був засуджений
до «вищої міри» і страчений «з нагоди»
чергової річниці революції…

Коли дорослішають
діти…

Перепало на долю Петра Брицького
й чимало інших випробувань. Несподівано увірвалася в його життя війна. 12
липня 1941 року в село на мотоциклах
прибули завойовники… Це був час, коли
діти відразу дорослішали. Війна позбавляла їх дитинства. Петрового брата

Григорія, який перед війною працював
учителем, забрали в остарбайтери Після
невдалої втечі його кинули до Бухенвальду. Нічого не знали про Григорія
до 1946-го року, коли він повернувся
додому інвалідом.
Війна закінчилась… А навколо
смерть
Після війни, здавалося б, мало бути
легше. Аж тут – голод. Урожай на Поділлі був більш-менш пристойним, але
держава вимітала усе до крихти. Родина
Брицьких, як й інші в селі, голодувала.
Міліціонери ж виловлювали хлопців,
яким виповнювалося 16 років і відправляли в гірничодобувні заклади. Як
представник родини «ворога народу»,
Петро мав усі шанси «загриміти» на
шахту. Тому, за порадою брата, вирішив
не чекати 16-річчя, а пошукати щастя
у Львові.
У грудні 1946 року, залишивши
навчання в 6-му класі, Петро поїздом з
Проскурова помандрував до Галичини.
На одній зі станцій зняли 10 замерзлих
тіл молдован з Бессарабії та склали
штабелем під стіною маленької станції.
Лише на третій день потяг дійшов до
станції Підзамче, що тоді була у передмісті Львова. Там на пасажирів чекала
облава. Як стало відомо вже у наші часи,
енкаведисти згубили тоді 600 невинних
людей, у тому числі 114 голодних підлітків і дітей. Петрові пощастило. Його
молодий та вже досвідчений попутник
потягнув за собою: «Лізь під вагон, дорослий туди не пролізе!». Переляканий
Петро кинувся під вагон поїзда, який
вже почав рухатися та зі своїм рятівником добрався таки до міста.

Провчившись рік і здобувши професію столяра, хлопець захворів на запалення легень і повернувся до рідного
села. Там екстерном отримав неповну
середню освіту й продовжив «полювання» за знаннями й освітою.

І знову життя

Потім у житті Петра була армія.
1954-ого року демобілізувався й
перебрався до Вижницького району,
щоби допомагати брату Григорію,
який там працював. Відтак потрапив
на партійну роботу, з якої пішов добровільно. А на той час це було дуже
небезпечно. Та саме на Буковині на
Петра чекало щастя: вступ до ЧНУ,
одруження, народження сина Павлика. донечки Євгенії. У 1977-му назавжди пов’язав життя з чернівецьким

університетом. Та науковий ступінь
дався пану Петру дуже не просто.
Після захисту півтора року чекав
результату. Раптом приголомшливий
дзвінок з Києва. У Москві загубилася
його атестаційна справа. Довелося
заново її формувати та везти до столиці. Саме тоді за зловживання було
звільнено керівництво союзної ВАК. У
Москві здобувача завели до кімнати,
де величезною купою від підлоги до
стелі лежали тисячі дисертацій. «Тепер Ви розумієте, що ніхто нічим Вам
не допоможе», – завершив розмову
чиновник від науки. Захист відклався
ще на кілька років…
Нині Петро Брицький відомий як
надзвичайно талановитий науковець, до думки якого прислухаються.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Герой нашого часу очима
сучасника і митця…
Кожна епоха народжує своїх героїв…

Герой (herōs) з давньогрецької – святий, божественний, богатир, звитяжець, витязь.
Герой – людина, яка здійснює великі вчинки, а також – певний символ епохи.
«Останній герой» – це сучасне телешоу. З технологією із заздалегідь визначеним
результатом. Тож який він, герой нашого часу? Чи ввібрав риси героїв
минулих століть, відлуння уявлень віків, філософії та її принципів?

Степан Рябченко – художник, який
працює насамперед з концепцією, що
відповідає сьогоденню. Використовує
у своїй творчості передові технології,
наслідує традиції українського барокко
та перебуває у постійному експерименті.
З тематикою, матеріалами, засобами
самовираження, візуалізацією
образів, естетичною виразністю.

Групова виставка 20-ти номінантів Премії PinchukArtCentre 2011,
– а це перша приватна загальнонаціональна премія в галузі сучасного
мистецтва для молодих українських художників – відкрита і діятиме до
8 січня 2012-го у PinchukArtCentre. Свої проекти представили митці,
які вчилися і живуть у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Одесі,
Івано-Франківську, Москві, Коста-Ріці, Тернополі, Луцьку. Експертна
комісія відібрала номінантів із 1100 претендентів.
Коли серед двадцяти учасників виставки прочитала прізвище Степана РЯБЧЕНКА, пригадала одразу ж лауреата Першої Всеукраїнської
трієнале «ART-AKT», що проходила в жовтні минулого року у Чернівцях.
Захоплена його роботами, відтак із задоволенням спілкувалася з ним
через Інтернет.
– Рябченко використовує комп’ютерну графіку у багатьох роботах,
які балансують між цифровим форматом та фізичною формою. Він досліджує сучасний героїзм та класичну міфологію, – говорить про творчість
Степана Гельдхоф Бйорн, арт-менеджер PinchukArtCentre і куратор
виставки. – Він створює великоформатні цифрові принти, представляючи сконструйований всесвіт, населений монументальними героями
у яскравих кольорових композиціях, що комбінують фігуративну та
абстрактну футуристичну мову. В роботах іншого спрямування він досліджує цифровий антигероїзм, розробляючи фізичну репрезентацію
для суто цифрової форми вірусу – обличчя вірусу (з видання «Премія
PinchukArtCentre», РАС ( http://pinchukartcentre.org/files/publications/
pac_prize_newspaper_ukr.pdf / стр.17).
Сфера морального досвіду не обмежується полотнами художника.
Вони великих розмірів, але це не надмірність, не штучність, а, навпаки,
відповідність суверенному часу цифрової епохи.

С. Рябченко, «Смерть Актеона»
Степан Рябченко має своє власне
осмислення історичної трансформації
постаті героя і героїзму взагалі. Воно
сконцентроване в межах епох, але
нам дається можливість різноманітних комбінацій умовиводів: «Смерть
Актеона», «Лимонні курчата врятуються…», «Спокуса Святого Антонія».
… Артеміда покарала Актеона не за
те, що він порушив її усамітнення, а за
те, що він мав зухвалість побачити в
ній жінку. Перетворений Артемідою на
оленя, Актеон був розірваний власними мисливськими собаками. Артеміда – ворог будь-якого порушення прав і засад олімпійців. У міфах людська доля наперед визначалася богами. Лиха ставала карою за негідні вчинки. За добро боги винагороджували людей, інколи надавали їм безсмертя.
І, як не парадоксально, найпоетичнішим є героїчний епос грецьких міфів.
С. Рябченко, «Лимонні курчата
врятуються...»
Сучасний героїзм – це героїзм матеріальний. Дивовижні жовті курчата
не зможуть досягти положення самовизначення, бо вибирати, що корисно,
а що ні – приписано не їм, а делеговано
зваженості й обережності. Це є запорука скерованої течії життя.

С. Рябченко, «Спокуса Святого
Антонія»
А ось досягти духовного героїзму
дано далеко не всім. Це випробовування, спокуса, ризик, боротьба з
самим собою і, поза всяким сумнівом,
готовність до самопожертви. Прагнення до духовної свободи.
Художнику Степану Рябченку цікаві як самі герої, так і їхня еволюція та
ставлення до них суспільства.

С. Рябченко, «Архангел»
Може, саме через це тема «Герої»
продовжена і в роботі «Архангел», яку
можна інтерпретувати, як здатність
перемогти весь світ, себе в цьому світі.
Тут досліджуються питання протиріч
в усіх його проявах, відносність естетичних цінностей, обітниць, зусиль,
стриманості, приреченості, діяльності.
Ця робота експонується в КХМК «Мистецький Арсенал».

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»
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