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«Він зі злістю вихопив
диктофон і жбурнув
його до підлоги!»
Активний чернівчанин стверджує,
що його побив «пасивний» чиновник

4 стор.

versii.cv.ua

Дводенний фестиваль «DecoRush» минулих
вихідних зібрав у DEPO’t близько 80 майстрів і
натовпи відвідувачів!

Фото Ігоря Константинюка

А ви подбали про
новорічні подарунки?!

8-9 стор.

Дорогі буковинці!

Щиросердечно вітаю вас із світлими та радісними святами - Новим роком та Різдвом Христовим!
Наближення цих свят завжди викликало у нас особливі й хвилюючі відчуття, нові надії на день прийдешній,
радість життя, сподівання на достаток у кожній оселі. Традиційно ми відзначаємо їх у шані та повазі до звичаїв, в
атмосфері духовного єднання та порозуміння.
Входячи у новий відлік часу, ми оцінюємо і аналізуємо пройдене, підбиваємо підсумки року, що минає, разом долаємо
труднощі, будуємо спільні плани на майбутнє.
Щиро зичу вам і вашим родинам, дорогі краяни, міцного здоров’я, великого людського щастя, успіхів і добробуту!
Хай незгасаюче світло різдвяної зірки, світло любові, примирення стане для вас джерелом життєвої наснаги, оптимізму, впевненості у своїх намірах та справах! Хай мудрість і терпіння, велика відповідальність супроводжують вас
у творенні сьогоднішнього і майбутнього нашого краю, нашої України! Веселого Різдва та щасливого Нового року!
Христос рождається! Славімо його!

З повагою
Михайло Романів,
начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

акценти
абзац новин

Ч

ернівецька облрада порушила постанову
Верховної ради України, передавши на сесії селу Ожеве Сокирянського району частину
земель, які належать Новодністровську. Це
були 180 га, серед яких і 3 га міського пляжу. Новодністровськ, як і решта населених пунктів України,
розвивається за генпланом, і це регулюється цілою
низкою законів та нормативних актів. А проект
рішення про передачу земель не був оприлюднений
за 20 днів до сесії, як того вимагає закон. Коли «піаністи» від ПР (а голосування чужими картками навіть
не приховували) проголосували питання передачі
пляжних земель від Новодністровська селу Ожево,
півтора десятка новодністровських депутатів, які
відстояли своє право бути присутніми на сесії, зустріли це рішення вигуками «Ганьба!». На знак протесту
опозиція покинули сесійну залу. Згідно з низкою
Законів України, проект встановлення або зміни меж
розробляється відповідно до плану земельно-господарського устрою, генплану населеного пункту
та (або) техніко-економічного обґрунтування його
розвитку. ТЕО може розроблятися як у проекті
землеустрою, так і окремо. Підставою для складання
проекту землеустрою щодо встановлення або
зміни меж населеного пункту є рішення відповідних
сільських, селищних та міських рад. Таких рішень
немає. Згідно з генпланом смт. Новодністровськ та
проектом встановлення меж, у північно-східній частині міста межа проходить по березі р. Дністер. Проте, в проекті встановлення меж, Чернівецьким НДІ
землеустрою, всупереч генплану міста, не враховано, що межа проходить саме по НПР 121 м (по урізу
води), у зв’язку із чим закоординована площа менша
від площі, затвердженої Постановою Верховної Ради
України. Очевидно, що передача земель від Новодністровська ближнім селам потрібна для того, щоби
легше можна було приймати подальші рішення про
приватизацію цих земель. Депутати Новодністровської міськради заявляють, що більшість земель
Сокирянщини по берегу Дністра уже розпродані в
приватні руки, відгороджені і закриті, і тепер для
відпочинку мешканців та гостей району немає місця.
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«Піаністи-кнопкодави»
звільнили Лібанову
Сесія обласної ради таки звільнила Марину Лібанову
та Наталію Барановську – директорів комунальних
книгарень «Букініст» та «Наука».

Ч

ернівецька молодь протестувала проти
нового-старого міністра Табачника. Із
протестом проти призначення його міністром освіти
і науки вийшли «молодіжки» обласних організацій
ВО «Батьківщина», «Фронт змін» та ВО «Свобода».
Вони тримали в руках плакати антитабачниківського спрямування, і скандували «Табачника на нари –
тоді підем на пари!». Мітинг зібрався саме в час, коли
тривала сесія облради. Але до протестувальників, як
зазвичай, не вийшов ніхто з керівництва ні облради,
ні ОДА – тільки один опозиційний депутат: у протесті
взяв участь голова обласної організації партії ВО
«Батьківщина», депутат облради Іван Мунтян.

У

Верховній раді депутат-регіонал Вадим Колесніченко зареєстрував проект постанови
про заборону вживання слів «жид», «хохол»
і «москаль». Депутат від опозиції, буковинець
Геннадій Москаль заявляє, що саме він найбільше
постраждає від цієї постанови. «Нагадаю, цей
клоун хоче законодавчо заборонити використання
цих слів «в органах державної влади, установах і
організаціях, на підприємствах, в установах освіти,
науки, культури, – заявляє Москаль. – Так що,
якщо тепер Рибак або хтось інший в Раді назве моє
прізвище, то все – він порушить закон і буде відповідати за це... А як бути людям із прізвищами Жидик,
Жидков та ін.?.. Насправді, вживання цих слів
залежить від загального рівня культури і аж ніяк не
від законів – тим більше авторства таких унікальних,
мовностурбованих персонажів, як Колесніченко».

У

квартирах з централізованим опаленням
похолодає. Про це завуальовано попередили
обласні тепловики. Чернівецьке комунальне підприємство «Теплокомуненерго», зокрема, повідомляє,
що «з метою стабілізації виробництва транспортування та постачання теплової енергії котельні, що
перебувають на балансі підприємства, перейшли на
більш оптимальний температурний графік роботи».
У зв’язку з цим просять споживачів централізованого теплопостачання в разі невідповідності
температури повітря в житлових приміщеннях
санітарним нормам (для кутових кімнат +20 С і для
звичайних кімнат +18 С) звертатися за телефоном
аварійно-диспетчерської служби підприємства:
(03722) 3-11-00, (03722) 3-22-15 або до приймальні директора підприємства (03722) 4-11-35. Усі
звернення обіцяють оперативно розглянути і вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення нормативною температурою у помешканнях чернівчан.

Напередодні новорічних свят Марина Лібанова в «Букіністі»
ще встигла скласти з книжок святкову ялинку
Причому, провладні депутати зробили це на диво… «хитромудро». Наприкінці пленарного засідання, дочекавшись, коли опозиціонери вийдуть
із сесійної зали, голова облради виніс ще раз на голосування питання про
директорів книгарень. Адже перед цим депутати за їх звільнення не проголосували – забракло голосів.
Другим голосуванням Лібанову та Барановську таки звільнили – 56 голосами «за». Хоча в залі було лише 40 депутатів, – стверджує керівник фракції
«Фронту змін» Ярослав Курко.
– Коли ми виходили (представники опозиційних фракцій – ред.), я перерахував депутатів, які залишилися в залі – їх було 40, – каже Ярослав Курко.
– Тобто це рішення є незаконним!

2

погляд політолога

Ніколи не розмовляйте з
невідомими. По телефону

У внутрішніх паспортах громадян
СРСР існувала графа «Національність», де позначалося етнічне
походження людини, і за порядковим числом вона була п’ятою.
Після Другої світової війни в країні набирала обертів антисемітська кампанія, тому євреї із сумом називали себе «інвалідами
п’ятої графи». Не лише вони були жертвами дискримінації на цій
основі: значних обмежень зазнавали кримські татари, чеченці,
інгуші, німці...
Не дивно, що після розпаду Радянського Союзу в нових
державах, що виникли на його руїнах, дискримінаційну графу
паспортів скасували. Проте з’ясувалося, що існує чимало прибічників відновлення цього запису. На останніх парламентських
виборах в Україні ВО «Свобода» отримала достатнього голосів
для проходження до Верховної Ради і формування в ній власної
фракції. Однією з її перших парламентських ініціатив є відновлення
сумнозвісної п’ятої графи. І тут свободівців підтримують комуністи:
ретрогради раді будь-якому відродженню символів минулої епохи.
Це може бути і пам’ятник Сталіну, і запроваджена за сталінською
вказівкою пресловута графа «національність». Чого доброго,
захочуть відродити і статтю Кримінального кодексу, що карала
за «антирадянщину», і навіть сумнозвісні «трійки», які виносили
смертні вироки поза судовою системою!
Але чого свободівцям так полюбився один із найгірших символів радянської епохи? Кажуть – так підкреслюють свою гордість
за те, що належать до української нації. Можна зрозуміти, коли
українці пишаються власними здобутками на професійній, творчій
чи якійсь іншій ниві. Але як пишатися записом у паспорті? Й кому
цей запис рядовий громадянин показує? Найчастіше – міліціонеру, який перевіряє документи, або чиновнику при оформленні
документів, довідок тощо. Важко збагнути, для чого простому
громадянинові потрібна п’ята графа. Проте вона потрібна владі,
коли та готується до масових репресій на етнонаціональній основі.
Недарма в тому ж СРСР запис «національність» у паспортах запровадили напередодні хвилі репресій проти цілих народів.
Звертає на себе увагу той факт, що і в Росії нині, синхронно з
нашими законодавцями, тамтешні думці розглядають аналогічне
питання. Щоправда, громадяни РФ можуть не відповідати на питання про власне етнічне походження, тоді їм в паспорти запишуть
«безон». Це не назва тварини з помилкою, канцелярською мовою
це означає «без определенной национальности». Взагалі російський «канцелярит» полюбляє подібні абревіатури. Наприклад,
«бомж» – «без определенного места жительства». Цьому словесному покручеві відповідає українське «безхатченко». А «безону»
відповідатиме, мабуть, «безбатченко»?
Україна все глибше поринає у системну кризу. Замість термінових заходів, спрямованих на її порятунок, новий склад парламенту
переймається обговоренням п’ятої графи чи забороною вживання
образливих слів «жид», «москаль», «хохол»: такий проект підготував відомий законописець-«язичник» Колесниченко.
Економіка країни летить у прірву, демократія згортається,
корупція зростає, а народні обранці активно підтверджують
свій статус «інвалідів розумової праці», займаючись далеко
не першочерговими справами. Невже забули, що Радянському
Союзові не допомогли зберегтися ні «п’ята графа», ні заборона
вживання національно-образливих слів?

Ігор БУРКУТ

Держземагентство відкриває
Державне агентство земельних ресурсів України презентувало
Національну кадастрову систему, над створенням якої фахівці
працювали понад 20 років. Під час зустрічі з журналістами голова
Держземагентства Сергій Тимченко запевнив, що Національну
кадастрову систему почнуть впроваджувати 1 січня 2013 року. Того ж
дня набере чинності закон «Про Державний земельний кадастр».
Ці дві події вельми важливі для України,
оскільки наша держава здавна вважається
аграрною. Фахівці стверджують, що близько
25% всіх чорноземів світу розташовано в
Україні. Проте саме земельне питання в нашій
країні досі вважається чи не найсекретнішим.
Отримати бодай якусь інформацію про земельну
ділянку – те саме, що дістати доступ до державної таємниці. Зробити це можна лише у двох
випадках: перший – дати хабара чиновнику, а
другий – самому стати чиновником і взяти під
охорону земельну таємницю.
Зі слів Сергія Тимченка виходить, що чиновницькому свавіллю тепер покладено край.

У рамках Національної кадастрової системи
запускається публічна кадастрова карта. Тож
тепер будь-хто через Інтернет може отримати
потрібну інформацію про всі земельні ділянки в
межах України. Вона, зокрема, містить дані про
розмір земельних ділянок та їхні межі, місце
розташування, форму власності, цільове призначення, якість ґрунтів.
Питання «навіщо це потрібно?» більш ніж
риторичне. Хоч і повільно, та наша країна просувається до земельного ринку. Тому вже зараз
треба готуватися до можливих операцій з купівлі-продажу земельних ділянок. Адже навіть за
наявного земельного мораторію відбувається
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обережно, лохотрон

Інваліди п’ятої графи
чи Інваліди
розумової праці?

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

акценти

рух землі. Ділянки передаються у спадок, даруються, здаються в оренду. І кожному власнику
землі важливо знати, яким капіталом він реально володіє, як краще ним розпорядитися, аби
бажані гектари дали якомога більше прибутку.
Доступ до бази даних отримають нотаріуси, комерційні банки, які здійснюють кредитні
операції, іпотечні заклади, землевпорядники.
Інформацією можуть скористатися й відомства,
які опікуються містобудуванням, водними та
лісовими ресурсами. У цьому сенсі Україна не
виглядає першопрохідцем. Швидше навпаки
– ми виявилися серед останніх європейських
країн, які наважилися на створення системи
Державного земельного кадастру.
Та Сергій Тимченко цей недолік перетворив
на перевагу. Він зауважив, що така наша «кадастрова» непоспішність» у підсумку зіграла
позитивну роль. Україна змогла якнайкраще
скористатися досвідом інших країн та послугами
найкращих закордонних
експертів. Адже створення
системи Державного земельного кадастру відбу-

Дзвінки на номери з кодами 090 та 070 платні!

З держбюджету витягаються гроші і
конвертуються в мільярди
доларів – стверджує
фінансовий аналітик Ерік
Найман
Населення не може дозволити собі купити багато іноземної
валюти. Про це заявив фінансовий аналітик Ерік Найман, пише
Gazeta.ua.
«До кризи 2008 року населення купувало доларів на два мільярди на рік більше, ніж продавало.
Після кризи – 10-12 мільярдів
доларів. З них $3 млрд. йде на погашення валютних кредитів. З резервів Національного банку цього

Рубрика, яка в нашій газеті викриває шахраїв і їхні «відносно чесні способи відбирання грошей у громадян», отримала жвавий відгук читачів. Тож будемо й далі створювати
перешкоди лохотронщикам у їхній діяльності публікаціями
реальних історій, у які втрапляли наші краяни і якими хочуть
попередити інших про можливі халепи.
Наразі до редакції зателефонував чернівчанин Володимир, який «розкусив» новий спосіб телефонного шахрайства:
вдавані роботодавці надають контактні номери, дзвінки на які
виявляються платними!
- Я зараз шукаю роботу. Перечитую відповідні сайти з
вакансіями, всі оголошення в місцевих газетах. На пропозиції, які мене зацікавили, надсилаю резюме, – розповідає
читач. – Від одного з роботодавців на електронну пошту
прийшла відповідь приблизно такого змісту: «Ваше резюме
нас зацікавило, зателефонуйте для співбесіди за номером
(вказувався номер, код 090) зі стаціонарного телефона».
Трохи дивно було, що для співбесіди маю телефонувати я, а
не мені - зазвичай так не роблять. Тим більше, що в резюме я
зазначив свої контактні дані, в тому числі й номер телефону.

Морози
повернуться

До Чернівців повернуться морози. Синоптики прогнозують похолодання наприкінці тижня.
У Чернівцях до суботи, 29 грудня знову
повернуться морози.
Синоптики повідомляють, що суботнього ранку стовпчик термометра
опуститься до позначки
-12 градусів. Хоча вдень
морозу буде лише 5 градусів. Нового снігу протягом тижня не очікуємо
– повідомляє Sinoptik.

Але коли шукаєш роботу, на такі «зачіпки» не дуже й зважаєш. Єдине, що завадило мені негайно дзвонити – відсутність
стаціонарного телефона. І оскільки дзвінок відкладався, то
я знічев’я забив у пошук в інтернеті код оператора 090 – він
був мені незнайомий. І тут я прозрів!
Інтернет просто кишів попередженнями: в жодному випадку не телефонувати за цим кодом! Бо це не код оператора
і не код міста. Це платний номер, зателефонувавши на який,
втрачаєш кошти. Саме тому й наголошувалося, що дзвонити
треба зі стаціонарного телефона – адже на мобільному гроші
швидко закінчуються, тож процес можна відстежити негайно.
Рахунок же за дзвінок з домашнього телефона прийде колись
згодом… Тож хочу попередити всіх: не телефонуйте на номери
з невідомими вам кодами (в інтернеті попереджають, що платними є й дзвінки на номери з кодом 070. Можливо, існують ще
якісь платні коди). Переконайтеся у безпечності номера. Якщо
не маєте змоги перевірити через інтернет, зателефонуйте до
телефонних служб і з’ясуйте, чи не є цей номер пасткою для
довірливих громадян.

Марися НЕДОВІРЛИВА, «Версії»

Заможність олігархів
зростає на тлі зубожіння
українців
За даними авторитетного журналу «Кореспондент»,
Дмитро Фірташ цього року збільшив свої статки на один
мільярд доларів (до 3,2 млд).
Висхідною ж зіркою усіх можливих фінансових рейтингів став старший син президента Януковича, лікар-стоматолог Олександр. Видання Forbes нарахувало в нього 99
млн. доларів.
Успішним рік був і для Нестора Шуфрича – 235 млн.
доларів.
Серед лідерів уже традиційно – Рінат Ахметов з 17,4
мільярда доларів.

земельні таємниці
валося за сприяння
Світового банку. На
виконання відповідних робіт, що здійснювалися у рамках Проекту «Видача
державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», було витрачено
близько 50 млн. дол. Лише проведення
аерофотозйомки на площі понад 60,2
млн. га та створення ортофотопланів та
індексних кадастрових карт обійшлося
у 23,6 млн. дол. Значних коштів потребувала робота зі створення програми та
закупівлі необхідного обладнання. Його
потребували 672 регіональних офіси, які
вже мають спеціальні канали зв’язку. За
сприяння Світового банку облаштовані
також основний та резервний центри
обробки інформації.
Нині Держземагентство переводить
всю документацію в цифровий та електронний вигляд. Йдеться не лише про ту
інформацію, яка надходить зараз, а й ту,
яка була зібрана раніше і до останнього
часу зберігалася на паперових носіях.

Бо, за оцінками закордонних експертів,
роботи зі створення системи Державного земельного кадастру та його інфраструктури складають лише 10-20% від
загального обсягу робіт. Більші зусилля
спрямовуються на збирання та систематизацію інформації. Український уряд
виділив на цей вид діяльності 30 млн. грн.,
що має прискорити цю роботу, яка, до речі,
не завершується. Бо Україна піде шляхом
світової практики, коли на базі земельного кадастру вибудовується національна
система геопросторових даних. Тобто, на
кадастр накладатиметься інформація про
надра, комунікації та мережі, будівлі, водні
та лісові ресурси тощо.
Сергій Тимченко не ідеалізує нинішню Національну кадастрову систему. Він
не виключає, що вже найближчим часом
будуть виявлені певні помилки, які доведеться виправляти на ходу. Такої можливості не виключають також інші експерти.
Так, менеджер просвітницьких кампаній
Проекту USAID «АгроІнвест» Марина
Зарицька наголосила: «Під час переходу
від старої системи обліку земельних ді-
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лянок до нової Національної кадастрової
системи для вразливих верств населення
і, в першу чергу, для українських селян
можуть виникнути проблеми у визнанні
та оформленні прав на землю. Розуміючи
це, Проект «АгроІнвест» планує об’єднати
зусилля своїх фахівців та юристів громадських організацій, які працюють у кількох
областях. Завдяки цьому сільські жителі
зможуть отримати необхідну інформацію
та знання, що допоможе їм відстояти свої
земельні права ще до початку повноцінного функціонування Національної кадастрової системи. Зокрема, ми підтримаємо
громадські організації, які проводять серед селян широку роз’яснювальну роботу
і, понад усе, серед тих власників ділянок,
які найчастіше стикаються з труднощами
в реєстрації права на землю, отриманні
кадастрового номера земельної ділянки
та передачі її в оренду на прийнятних для
них умовах».

Михайло ВЕРНИГОРА, Національний
прес-клуб з аграрних і земельних
питань

року пішло $5-6 мільярдів.
Запитання: це населення
стало таким багатим, що
купує по 5-6 мільярдів готівкою? У мене враження,
що населення не стало багатшим», – сказав Найман.
Експерт припускає, що скуповує іноземну валюту той, хто має
доступ до державного бюджету:
«Логічне пояснення тільки одне: у
когось є доступ до бюджету і гроші

з бюджету конвертуються в наявну іноземну валюту», – вважає
Найман.

кримінал

Ч

ернівчанку засудили за крадіжку сережок у
п’ятирічної дівчинки. Калуський районний суд визнав
винною буковинку, яку звинувачували у крадіжці прикрас.
Нагадаємо, 11 вересня цього року в Калуші 36-річна чернівчанка вкрала у п’ятирічної дитини золоті сережки. Вона
підійшла до дитини в торговому центрі, коли мама дівчинки
відійшла за покупками. Зловмисниця сказала дитині, що в неї
розстібнулися сережки. І щоби дитина їх не загубила, взялася нібито застібнути й непомітно зняла їх. Правоохоронці
затримали злодійку, коли та виходила з ломбарду, вторгувавши за сережки 240 грн., хоча повна їх вартість 3 тис. грн.

«О

телло» із Заставнівщини убив жінку. 42-річного буковинця, жителя Заставнівщини затримали
за підозрою в убивстві дружини. Його дружину знайшли
в будинку мертвою з розбитою головою. За попередніми даними, подружжя посварилося через ревнощі.
Чоловік почав битися й наніс смертельні ушкодження
дружині. Стосовно затриманого відкрито кримінальну
справу, йому загрожує до 10 років ув’язнення, – повідомляє прес-служба МВС України у Чернівецькій області.

Д

искоклуб – місце підвищеної небезпеки? Хлопцям, що отримали ножові поранення поруч з дискотекою, 21 та 31 рік. До станції швидкої медичної допомоги хлопців привіз таксист. Звідти їх доправили до
лікарні та помістили до реанімаційного відділення.

У

салоні автівки знайшли задушену жінку. Злочин
скоєно у Сторожинці, де на території районної лікарні в
автомобілі знайшли тіло жінки. Згодом працівники міліції
встановили, що загиблою виявилася 37-річна мешканка Сторожинеччини. За попередніми висновками експертів, жінку
задушили. За підозрою у скоєному затримали 56-річного
співмешканця загиблої. Наразі правоохоронці затримали підозрюваного, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

регіональні
сердитий лист
«Ми цій владі не
довіряємо»

На адресу редакції надійшов лист від ініціативної групи потерпілих кредитної спілки «Бісер», які вже п’ятий рік борються за повернення
своїх коштів. Друкуємо витяги з цього «крику
душі».
«Просимо надрукувати наше звернення до депутатів Буковини усіх рівнів.
Ми підтримуємо твердження, що люстрацію влади потрібно проводити
терміново!
Ми тричі офіційно зверталися зі своєю
проблемою вкрадених коштів до секретаря Чернівецької міськради В.Михайлішина та його заступників із
проханнями розібратися й допомогти – отримали
відписки, чотири рази зверталися до голови ОДА
М.Папієва – отримали відписки. Вісім разів зверталися до СБУ з проханням визнати нас потерпілими,
об’єднавши кримінальну справу проти голови КС «Бісер» за розкрадання вкладів в особливо великих розмірах та кримінальну справу про розкрадання кредитів
в особливо великих розмірах і коштів вкладників, з яких
складалися ці кредити – від них також відмахнулися.
Дванадцять разів були на особистому прийомі в прокурора області П.Коваля, сотні разів у його заступників та по відділах. Написали сотні листів у районну,
міську, обласну прокуратури, і знову отримували
або відписки, або нічого. Багато разів зверталися до
Президента, прем’єр-міністра…
Нас уже не записують на прийом, на наші рекомендовані листи прокуратура відповіді не дає, як і на
листи, вкинуті у поштову скриньку. Відписки ніким
не контролюються, тому й корупція найбільша в
світі…».

Загалом 13 підписів

конфлікт

Активіст VS чиновник?
До редакції «Версій» звернувся активний
чернівчанин, ініціатор оприлюднення
суперечностей між споживачами та ПАТ
«Чернівціобленерго» Геннадій Геков,
який повідомив, що став потерпілим у
конфліктній сутичці з одним з чиновників
облдержадміністрації, на прийомі в якого
побував у вівторок.
Геннадій Геков, підібравши пошкоджені записувальні прилади, перейшов у приймальню заступника
голови ОДА, куди була викликана опергрупа міліції. Ще
до її приїзду, стверджує Геков, чиновник знову вихопив
у нього диктофон і розтоптав його ногами. Але відеозапис у розбитій відеокамері не постраждав. Міліціонери
задокументували виклик.
Та на цьому, заявляє Геков, конфлікт не був вичерпаний. Того ж вечора біля входу до під’їзду будинку, де
він мешкає, активіст був побитий молодиком, який намагався відібрати сумку з відеокамерою і погрожував.
Геннадій Геков стверджує, що нападник промовив щось
на кшталт «Тобі казали не лізти не в свою справу!».
Прибулі на місце події міліціонери прийняли заяву
від потерпілого та видали направлення до Чернівецького бюро судово-медичної експертизи на предмет установлення характеру та важкості тілесних ушкоджень.
«Версії» зателефонували до чиновника, який був
учасником конфліктної ситуації. Він підтвердив, що
подія мала місце, але переказав її по-своєму: «Після
сесії облради до мене в кабінет увірвався пан Геков,
із яким ми вже неодноразово зустрічалися і вели
тривале листування. Під час зустрічей ми обговорювали як питання роботи «Чернівціобленерго», так і
загалом державну політику в галузі енергетики. Тому
я був здивований його неадекватною поведінкою і
змушений був виставити його з кабінету. На конфлікт
ми викликали охорону, яка пересвідчилася, що відвідувач не мав ні слідів побоїв, як стверджував, ні
пошкодженого одягу. Далі ми були змушені викликати оперативну групу міліції – адже в приймальні
заступника голови ОДА він також поводився неадекватно. Жодних записуючих пристроїв у пана Гекова
я не бачив, він лише мав у руках мобільний телефон.
Ніхто зі свідків, на яких конфліктний відвідувач посилався, під протокол не дав показів, що у нього були
такі пристрої. Я не маю наміру впливати на цю ситуацію,
але якщо п.Геков подасть до суду – змушений буду відповідно реагувати».
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Паводки на Дністрі взяли під контроль.
Завдяки Швеції та Фінляндії

А про будівництво АЕС біля буферного водосховища Дністровської ГЕС
очільники від водних ресурсів немовби води в рот набрали: нічого,
мовляв, не чули і не знають...
Паводки 2008 і 2010 років запам’яталися
буковинцям, а надто тим, хто від них постраждав, надовго. А про те, що торік на Дністрі
виникало кілька серйозних ситуацій, майже
нікому невідомо, крім спеціалістів, які були
вчасно попереджені про небезпеку й зробили
відповідні попуски води.
Завчасне оповіщення про паводок
зменшує збитки від стихії в 10 разів.
Нині в області діють 6 гідропостів. До кінця
року до них додадуться ще два, але автоматизовані. Вони у постійному режимі повідомлятимуть про температуру води та повітря, силу
течії та рівень води у Дністрі. Автоматизація
мережі спостереження передбачає також загальний безкоштовний доступ до цих даних.
Їх виставлятимуть на сайті Дністровсько-Прутського басейнового управління. Для фахівців
з метеослужби та МНС-ників інформація буде
більш розгорнутою.
Вартість одного автоматизованого гідрологічного посту від 16 до 17 тисяч доларів. З
часом їх буде більше, а ці два наразі встановлені на мосту через Дністер у Заліщиках на
межі Тернопільської та Чернівецької областей.
У їхньому офіційному відкритті взяли участь
представники Держводагенства України,
управлінь водних ресурсів трьох областей
– Чернівецької, Тернопільської та ІваноФранківської, а також представники від виконавців проекту транскордонної співпраці та
сталого управління басейном Дністра: ЮНЕП
(Програма навколишнього середовища ООН,
Женева), ОБСЄ (Відень, Київ) та Екологічної
мережі «Зої». Нині завершується третій етап
великого Дністровського проекту – «Зниження
вразливості до екстремальних паводків та
зміни клімату в басейні ріки Дністер». Ця співпраця тривала кілька років. Та ставити крапку в
ній, сподіваємося, ніхто не буде. Бо довкілля,
як відомо, об’єднує людей. І, до слова, нещодавно в Римі був підписаний міжнародний
договір між Україною та Молдовою про спільні
дії на Дністрі.

Безпека людей –
головне завдання

Головне завдання річкових програм –
убезпечити людей, які живуть у низинах
Дністра, від руйнівної дії води. Завдяки
встановленим приладам, паводок можна
буде попередити за два дні до того, як він
дійде до населеного пункту. Протягом двох
останніх років у нашому краї були посухи.
Зважаючи на кількість опадів, які випали
за останні тижні, фахівці наголошують на
своєчасному запровадженні таких заходів
безпеки. Тим більше, як наголосив Олексій
Чунарьов, заступник Голови Держводагентства України та уповноважений уряду
України з питань виконання міжурядових

угод про співробітництво на прикордонних
водах з Республікою Молдова та Румунією,
без достовірної інформації неможливо прийняти правильні управлінські рішення. На
майбутнє ж планується створення єдиної автоматизованої системи, яка повідомлятиме дані
про стан річок з кількох десятків таких пунктів
спостереження.

Амбіції СРСР
підхопила Україна?

Під час ІІ етапу Дністровського проекту
ЮНЕП та ОБСЄ влітку 2011-го відбувся екологічний прес-тур, протягом якого журналісти
України та Молдови знайомилися з проблемами Дністровського водного басейну. Тоді ж
дізналися про плани СРСР, яким, слава Богу,
не судилося здійснитися. Спочилий у Бозі Союз
мав намір використати Дністровське водосховище для майбутньої АЕС. Та, як з’ясувалося,
тодішні амбіції підхопив нинішній український
уряд.
На початку 2012 року на Міжнародній конференції «Український ядерний форум-2012:
плани та перспективи розвитку атомно-енергетичної галузі» стало відомо, що Київський
науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на замовлення
Міністерства енергетики та вугільної промисловості Украни розробляє Кадастр майданчиків для будівництва енергоблоків нових
АЕС в Україні. Зокрема, заступник головного
інженера інституту Віктор Шендерович розповів тоді «Комментариям», що кадастр буде
завершений до кінця 2012 року. На території
України вже визначені 33 можливі пункти
розміщення атомних станцій, кожний з яких
передбачає приблизно по три майданчики
під енергоблоки. Шендерович назвав тоді й 7
найбільш перспективних пунктів розміщення
майбутніх АЕС, серед яких значився й Новодністровський. (Див.«Версії» №20, 2012).
Скориставшись прес-конференцією у

БУВРі, автор цих рядків поцікавилася ставленням керівництва Дністровсько-Прутського
басейнового управління водних ресурсів до
намірів збудувати біля Дністровських ГАЕС
та ГЕС ще й атомну електростанцію. Присутні очільники перезирнулися та здвигнули
плечима, мовляв, нічого не чули і не знаємо.
Тільки кмітливий головний інженер вирішив
пожартувати та виставити кореспондента у
кумедному світлі:«Може, це ви переплутали
міні-ГЕС з АЕС?», – поцікавився з невимушеною посмішкою. Але й тут міститься халепа.
Бо громадськості наші державники-природохоронці заявляють, що будувати міні-ГЕС на
карпатських річках в області не будуть, а в
Києві вже є погодження управління охорони
навколишнього середовища в Чернівецькій
області на спорудження 3-х міні-ГЕС.
Отож, беруть мене великі сумніви в тому,
що у БУВРі не знають про вже вибрані вченими місця для нових АЕС в Україні, серед
яких є й АЕС біля буферного водосховища
Дністровської ГЕС. А якщо й дійсно не знають,
то це, м’яко кажучи, дуже дивно для охоронців та спеціалістів з водних ресурсів... Єдине
запитання до них все ж таки виникає: чим
керуватиме БУВР, коли річку Дністер разом з
притоками знищать…
Достатньо відкрити сайт http://www.
ukrrudprom.ua/news за 15 жовтня або ж переглянути архів новин ТСН, щоби знайти повідомлення під назвою «Вчені вибрали місця для
нових АЕС в Україні», в якому йдеться про нову
атомну карту України.
Наразі радує, що офіційно Кадастр майданчиків під АЕС ще не затверджений. Але
дуже сумно від того, що у профільному міністерстві сказали: це справа недалекого
майбутнього. Та й Шендерович запевнив, що
на перших ділянках будівництво розпочнуть
вже через рік-два...

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
(детальніше – на сайті газети: versii.cv.ua)

Робіть добро для радості в житті – і вам воно добром воздасться
Чернівецький обласний благодійний Фонд
допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію,
«Подаруй дитині життя» провів 9-й благодійний
марафон «Дарунки Миколая».
Є нині у Чернівцях «Оселя Доброти». Так називають будинок на
вуд.Рівненській, 40, де чернівецькі
доброчинники з різних організацій
та підприємницьких структур зазвичай приймають тах, хто потребує їхньої допомоги.
Нині сюди запросили маленьких пацієнтів відділення кардіоонкогематології обласної дитячої

лікарні. Їх привіз особисто завідувач відділенням Михайло Гнатюк.
Це було справжнє свято. На
дітей очікували різні веселі конкурси, виступи клоунів, жонглера,
вихованців зразкових студій танцю
та співу. Кожну хвору дитину огорнула увага, якої хотілося дати їй
вдосталь та від чистого серця. На
завершення імпрези господарка

«Оселі Доброти» подарувала діткам торт та запросила до гостинного столу.
Кожна людина, кожна організація можуть приєднатися до благодійного марафону. Форми допомоги
– найрізноманітніші: подарунки
онкохворим дітям ( фрукти, соки,
іграшки, книги, тощо); закупка
необхідного обладнання, медикаментів та витратних матеріалів
для кардіоонкогематологічного
відділення Чернівецької ОДКЛ ; допомога конкретним пацієнтам, яким
терміново потрібні кошти.

Наталія КУХТА, фото автора

№ 52

Теле

теле

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Три богатирі на далеких берегах»: 10.00, 14.15, 18.40;
«Хоббіт: Несподівана подорож»: 11.20, 15.40, 21.35; «Цирк Дю Солей:
Казковий світ 3D»: 20.00.
Малий зал: «Піщана людина»: 21.00; «Остання іскра життя»: 15.00;
«Свято – попадос»: 13.30, 17.30, 19.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Цирк Дю Солей:Казковий світ 3D»: 11.20, 14.40; «Сайлент хил 2 3D»:
13.00, 16.20, 20.10, 22.00; «У пошуках Немо 3D»: 18.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Хоббіт: Несподівана подорож 3D»: 10.00, 14.30, 21.00; «Три
богатирі на далеких берегах»: 13.00, 17.50; «З Новим Роком, Мами!»: 19.20.
Малий зал: «З Новим Роком, Мами!»: 13.20, 18.00, 21.10; «Три богатирі на
далеких берегах»: 15.00, 16.30, 19.40.
ПАБ «PUBLIK»
27 грудня: Jazz New Year pre-party. Виступ гурту «M-Jazza», конкурсна
програма, призи, swing-dance show.
28 грудня: Funk New Year pre-party з гуртом «Groove Company», конкурси, розіграш ящика пива та b-boy show.
29 грудня: 90’th New Year pre-party з гуртом «Life Park», розіграш ящика
пива, конкурси.
30 грудня: Hard Rock New Year pre-party з гуртом «Beer Gun», конкурсна
програма, розіграш ящика пива.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Різдвяна казка». Виставка студії живопису центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом С. Боднарюк.
«Святий Миколай – творець благодіянь і чудес». Виставка дитячих робіт
художніх шкіл, студій «Akadem-Art» (Куваєва Л.І.), «Museum» (Михайленко О.М.,) гуртків Чернівецького міського палацу дітей та юнацтва.
Звітна виставка Чернівецького відділення СФХУ.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
01 січня, 13.00: «»Снігова королева.
02 січня, 10.30, 13.00: «Снігова королева»; 18.30: «Різдвяна ніч».
ОРГАННИЙ ЗАЛ

29 грудня, 18.30: Новорічний концерт органної музики. Солісти Чернівецької обласної філармонії – Світлана Бардаус (орган).
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
30 грудня, 12.00: «Мишкові гулі».
02 січня, 11.00, 13.00: «Крила Дюймовочки».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
27 грудня, 18.30: Новорічна феєрія вокальної студії «Казковий світ».
Керівник – Неля Марковська.

Святкова зима в
Чернівцях
До 20 січня 2013 року Різдвяний
ярмарок запрошує гостей на святкове дійство та розпродаж виробів
декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва, сувенірів,
харчової продукції, кондитерських виробів і гарячих напоїв.
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УТ-1
06.00 Шустер-Live. Краще
за рiк.
10.00 Пiдсумки року.
10.55 Бенефiс К. Новикової.
13.00 Новорiчний жарт з В.
Данильцем та В. Моїсеєнком.
16.45 «Новорiчнi зустрiчi». М.
Поплавський.
18.25 Концертна програма
«Зiрки запалюють Новий Рiк!»
19.15 «Мелодiя двох сердець». С. та В. Бiлоножки.
20.55 Пiдсумки дня.
21.15 «Мелодiя двох сердець». С. та В.Бiлоножки.
22.10,00.00 Новорiчний вогник
на Першому.
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України.
00.35 Концертна програма «З
Новим Роком! Легенди ВIА
70-80-х».
02.15 Фольк-music. З Новим
Роком!
«1+1»
06.45 «Авторадiо. Дискотека
80-х».
08.20 Драма «Кур`єр».
10.00 Бойовик «Ягуар».
11.50 Мелодрама «Пiзанська
вежа».
13.45 Комедiя «Iронiя долi, або
З легкою парою!»
17.15 Комедiя «Iронiя долi.
Продовження».
19.30 «ТСН».
20.15,00.00 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал».
23.55 «Новорiчне привiтання
президента України В. Януковича».
00.35 «Супердискотека 90».
04.05 «Олiв`є-шоу - 2012».
Iнтер
04.55 М/ф «Новi пригоди Баби-Яги».
06.05 Х/ф «Карнавальна нiч».
07.15 «Весiльний розмiр».
08.10 Х/ф «Артистка».
10.15 Мюзикл «За двома зайцями».
12.25 Х/ф «Любов i голуби».
14.35 Концерт «День Народження Iнтера».
16.40 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика».

18.20,20.45 Концерт
« Н о в о р i ч н и й в еч i р з М .
Галкiним i М. Басковим».
20.00 «Подробицi».
22.00 Мюзикл «Новорiчнi свати».
23.55 «Новорiчне привiтання
Президента України».
00.00 Концерт «Найкращi
пiснi».
01.30 Концерт «Дискотека
80-х».
04.00 М/ф «Свято Новорiчної
ялинки».
ICTV
06.00 Погода.
06.05 Х/ф «Рiздвяна iсторiя.
Скрудж».
08.00 М/ф «Карлик Нiс».
0 9 . 5 0 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального полювання».
11 . 5 0 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiональної риболовлi».
1 3 . 5 5 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального полювання в
зимовий перiод».
15.40 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
17.10 М/ф «Добриня Микитич
i Змiй Горинич».
18.25 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
20.10 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
22.05 Х/ф «Наша Russiа: Яйця
долi».
23.55 Поздоровлення Президента України В. Януковича.
00.00 Велика рiзниця.
03.25 Х/ф «Подвiйна гра». (2).
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.35,18.50,23.40,00.30,
03.20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.30,23.45,00.3
5,02.35,03.25,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,
02.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.40 «Трансмiсiяновини».

24.12 - 30.12.2012

Соборна площа:
1 січня, 01.00 – «Чарівна ніч»,
молодіжна дискотека
14.00 - «Зимова круговерть»,
концертна програма зразкової
вокальної студії «Фенікс».
3 січня, 14.00 – «Скільки днів,
стільки свят», концертно-розважальна програма за участю
колективів Будинку культури
творчої молоді «Автограф» м.
Чернівці.

31 грудня
08.15,08.50 «Хронiка тижня».
08.25,08.45,09.50,10.10,12.3
0,13.50,14.50,16.50,17.20,17
.50,22.50,23.50,02.25,03.55
«Погода».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
16.10 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 7.45, 9.50, 16.30, 17.20,
21.50 Погода
6.50, 7.50, 9.55, 14.00, 16.35,
17.25 Новорічний гороскоп
7.00, 9.20, 14.40, 17.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
7.55, 9.40, 13.55 Познайомимось?
8.00 Х/Ф «Гість на Різдво»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05 Панно
Кохання
14.55, 20.00 Твоє здоров’я
15.55, 21.55 Гороскоп
16.00 Теми року
16.40 Привітай
22.00 Новий Рік з ТВА
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.30 Х/ф «Хто б говорив 3».
09.10 Х/ф «Моя жахлива
няня».
10.45 Х/ф «Полуничний рай».
14.00 Х/ф «Вiддiл. Знову новий!»
15.45 Х/ф «Глухар. Знову
новий!»
17.20,04.00 Концерт «Дуже
новий рiк».
20.20 Х/ф «День додо».
22.00,00.00 Блакитний вогник
на Шаболовцi - 2013.
23.55 Новорiчне привiтання
Президента України В.Ф. Яну-

ковича.
01.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2012. Краще.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.30 «Музичний експрес»
07.00, 10.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.00, 16.00,
19.25, 22.20 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Мальвнича
планета»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Дорогами
українців»
12.30 «Країна талантів»
13.05, 16.05 М/фільм
13.20, 02.15 «Зелений БУМ»
13.40 Музичний калейдоскоп
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
«Телемеридіани»
15.00, 05.00 «А музика звучить…»
16.15 «У гостях у 12-ти місяців»
17.30 «Ла мульц ань» (рум.
мов.)
19.00 «Красен світ»
19.30, 21.00 «Новорічна гавань»
20.25 «Красен світ»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Операція Новий Рік»
00.05, 04.00 «Новий Рік в стилі
ретро»
01.35 «Експромт»
02.35 «Казковий сон»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.20, 17.00,
19.35 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,
19.25, 21.00 «Погода»
07.55, 17.45, 19.30 «Афіша»
08.00 «Біоритм»
08.30 «Західний експрес»
09.00, 18.40, 21.05 «Зимовий
жарт»
10.00, 19.45 «Вулиця Святкова, 1»
11.30 «Блискуча година від

Центральний парк
культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка:
1-5 січня,13.00 год. – «Здрастуй свято Новий рік!», новорічно-розважальна програма на
комплексі атракціонів.
Культурно-просвітницький центр м. Чернівців, вул. Руська, 222
2 січня, 12.00 – «Новорічні забави», дитячий ранок

5

Центральний Палац
культури м. Чернівців:
2-10 січня, 10.00, 12.00, 14.00 –
«Новорічна подорож»,виставаказка.
11.00, 13.00, 15.00 – «Веселі
розваги», розважальна програма для
дітей.

понеділок
понеділок
М2»
13.15 Х/ф «Бендслем» (1)
15.25 «Кралечки»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма»»
(рум. мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Чернівецький репортер-2012»
22.10 Бенефіс Ю. Гальцева і
Г. Вєтрова
00.00 Новорічний концерт
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.10 Телепузики.
07.35 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Даша-дослiдниця».
09.20 М/с «Лiло i Стiч».
09.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.55 М/ф «Кришталик i
Пiнгвiн».
11.15 Х/ф «Хто цей Санта?»
13.00 М/ф «Тарзан i Джейн».
14.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
16.15 Х/ф «Подарунок на
Рiздво».
17.50 Х/ф «Нiч у музеї».
19.50,23.25,00.05 Вiталька.
Новий рiк.
21.00,00.35 Вiталька.
23.55 Вiтання Президента.
01.25 Х/ф «Борат». (3).
02.40 Кузня зiрок 3.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Дежа вю».
08.25 Х/ф «Справжнiй Дiд
Мороз».
10.10 Х/ф «Принцеса на бобах».
12.25 Х/ф «Бiлi роси».
14.20 Х/ф «Приморський бульвар».
17.00 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв».
19.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
21.45 Мюзикл «За двома зайцями».
23.55 Новорiчне звернення
Президента України.
00.00 Концерт М. Галкiна «Ми
знову разом».
02.15 Х/ф «Неваляшка». (2).
03.35 М/ф «Ходячий замок».

05.30 М/ф «Ну, постривай!»
СТБ
03.05 «Танцюють всi! 5». Галаконцерт. Оголошення переможця».
06.00,16.10 «Усе буде добре!»
07.40,18.10 «Неймовiрна
правда про зiрок».
09.00 «Моя правда. Невiдомi
чоловiки Наталiї Могилевської».
10.00 Х/ф «Сiм верст до небес».
12.05 Х/ф «Моя мама - наречена».
13.45 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
20.00,00.01 «Х-фактор 3».
23.55 Новорiчне привiтання
Президента України В.Ф. Януковича.
00.00 «З Новим Роком!»
Новий канал
05.55 Х/ф «Королiвський спадок».
07.25 Х/ф «Випадковий шпигун».
08.55 М/ф «Черепашки
нiндзя».
10.40 Х/ф «Санта Джунiор».
12.30 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санти».
14.30 Х/ф «Ельф».
16.10 Т/с «Татусевi доньки».
18.35 ШоумаSтгоуон.
23.55 Президент.
00.00 Х/ф «Найкращий фiльм
2». (2).
01.40 ШоумаSтгоуон. Краще.
03.35 Файна Юкрайна.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф «Я буду вдома на
Рiздво».
11.05 Х/ф «Родина напрокат».
12.50,23.00 «Велика рiзниця».
13.45,00.50 Мюзикл «Однокласники».
17.25 «КВК-2012. Вища лiга.
Фiнал».
20.00 «Велика Рiзниця» в
Одесi.
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
04.00 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.45,08.55 Погода.
06.10 Концерт «Легенди ВIА
70-80-х».
07.50 «Дружина».
УТ-1.
08.20,21.50,23.00 Мiсце
зустрiчi.
09.50 Фольк-music. З Новим
Роком!
15.50 Бенефiс В. Данильця та
В. Моїсеєнка.
19.40 Гранд-шоу М. Поплавського «Я люблю тебе, Україно!»
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.30 Погода.
23.35 Новий рiк з доставкою
додому.
00.10 Концерт «Ми ще
заспiваємо», ч. 1.
УТ-1.
01.25 Фольк-music.
02.20 Шеф-кухар країни.
03.10 Х/ф «Подвиг
розвiдника».
04.35 Х/ф «Попелюшка».
«1+1»
06.40,05.35 «Дискотека 90-х».
08.20 Концерт «Океан Ельзи»
- «Дольчє вiта».
09.20 «Сонце». Сольний концерт Анi Лорак.
10.15 Х/ф «Пригоди бобренятка».
11.45 Комедiя «Великий».
13.40 Комедiя «Iронiя долi.
Продовження».
15.45 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
19.30 «ТСН».
20.00 «Новорiчний вечiр з М.
Галкiним i В. Зеленським».
22.40 Мелодрама «Троє i
Снiжинка».
00.15 «Концерт групи ВВ».
01.45 «Олiв`є-шоу - 2012».
Iнтер
05.05 Мюзикл «Карнавальна
нiч на Iнтерi».
07.55 Х/ф «Нiч закритих две-

рей».
09.45 Концерт «20 кращих
пiсень року».
12.10,03.15 Мюзикл «Морозко».
14.10 М/ф «Шрек».
15.45 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь».
18.15 Концерт «Найкращi
пiснi».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Парад зiрок».
22.05 Х/ф «Нiч самотнього
пугача».
23.45 Новорiчний вогник «Однокласники».
02.50 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.15,06.35 Погода.
05.20 М/ф «Балто».
06.40 М/ф «Балто 2: шлях
вовка».
07.55 Х/ф «Каспер».
09.45 Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна».
16.45 Х/ф «Назад у майбутнє».
19.00 Х/ф «Назад у майбутнє
2».
20.55 Х/ф «Назад у майбутнє
3».
23.10 Х/ф «Подвiйна гра». (2).
00.45 Х/ф «Холодний свiт».
(2).
02.25 Х/ф «Рiздвяна iсторiя.
Скрудж».
03.55 Х/ф «Зростаючий бiль».
(2).
05.10 Свiтанок.
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.15,18.50,23.40,00.25,
03.20 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.35,02.3
5,03.25,03.35,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,22.00,23.00,00.00,01.00,05
.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,
02.30,03.15 «Бiзнес-час».

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.45,08.55 Погода.
06.10 Д/ф «Дорога серцю
обитель».
07.10 Новий рiк з доставкою
додому.
07.50 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Мiсце зустрiчi.
10.20,14.00 Погода.
10.25,15.15 Т/с «Маруся».
11.15 Х/ф «Визволення».
14.10 Майстри гумору. В. Данилець, В. Моїсеєнко.
16.10 Бенефiс Ю. Шифрiна. 25
рокiв на сценi.
19.15 «Новорiчнi зустрiчi». М.
Поплавський.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Зимовий жарт з В. Моїсеєнком та В. Данильцем.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.30 Погода.
23.35 Новий рiк у «Клубi гумору».
00.10 Концерт «Ми ще
заспiваємо», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Д/ф «Снiгове шоу Слави
Полунiна».
02.35 Українська пiсня.
03.05 Х/ф «Винищувачi».
04.35 Х/ф «Золотий ключик».
«1+1»
07.10 М/ф «Снiгуронька».
08.05 Комедiя «Великий».
10.00,10.55,05.10
«Найвидатнiшi фокусники
свiту».
11.45 Анiмац. фiльм «Таємна
мiсiя Санти».
13.05,01.45 Х/ф «Диво на
тридцять четвертiй вулицi».
15.10 Мелодрама «Троє i
Снiжинка».
16.50 «Новорiчний вечiр з М.
Галкiним i В. Зеленським».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Сам вдома».
22.00 Комедiя «Аферисти Дiк
i Джейн».

23.55,03.35 Мелодрама «У
русi». (2).
Iнтер
05.30 Х/ф «Кажан».
07.40 Мюзикл «За двома зайцями».
09.35 Х/ф «Дiвчата».
11.25 Х/ф «Це я».
13.00 М/ф «Шрек».
14.25 М/ф «Шрек 2».
16.00 Х/ф «Гаррi Поттер i
в`язень Азкабана».
18.20 Концерт «Парад зiрок».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Двi зiрки. Новий рiк».
23.15 Концерт «Дискотека
80-х».
02.00 Х/ф «Зразковий самець».
03.20 Х/ф «Райська насолода». (3).
ICTV
06.00 Погода.
06.05 Х/ф «Каспер».
07.50 Х/ф «Чорнильне серце».
09.45 Х/ф «Назад у майбутнє».
11.55 Х/ф «Назад у майбутнє
2».
13.55 Х/ф «Назад у майбутнє
3».
16.05 Х/ф «Матриця».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Матриця. Перезавантаження».
21.40 Х/ф «Матриця.
Революцiя».
00.05 Х/ф «Вiллард». (2).
01.50 Т/с «Леся+Рома».
02.40 Х/ф «Ночi в Родантi».
(2).
05.20 Свiтанок.
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,
03.20 «Час спорту».
06.50,08.45,23.45,00.35,02.35,
03.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,22.00,23.00,00.00,01.00,05

1 січня
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiяновини».
08.20 «Новини Київщини».
08.40,09.50,12.50,14.50,16.50
,17.20,17.50,22.50,23.50,03.5
5 «Погода».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5
елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.
10,21.10,01.15,05.10 «Час.
Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.25 «Особливий погляд».
18.15 «Енергонагляд».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 6.40, 9.20, 17.10, 5.00
Про казки
6.25, 7.45, 9.50, 17.20, 21.50,
0.00, 4.30 Погода
6.30, 7.50, 9.55, 14.00, 15.55,
17.05, 17.25, 21.55, 0.05, 4.35
Новорічний гороскоп
7.10 Ранок надії
7.55, 9.40, 13.55, 0.15 Познайомимось?
8.00 Х/Ф «Крутий тато»
12.00, 19.30, 20.05, 0.20 Панно
Кохання
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 . 1 0 Тв о є
здоров’я
16.30 Так говорить Біблія
22.00, 2.30 Х/Ф «P.S. Я кохаю
тебе»
4.40 Привітай
ТРК «Україна»
06.00 Концерт «Дуже новий
рiк».
06.30,05.10 Срiбний апельсин.
08.10 Х/ф «Майор Пейн».
09.40,03.30 Х/ф «Моя жахлива
няня 2».
11.30 Х/ф «День додо».
13.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2012. Краще.
15.45 Х/ф «Кожен за себе».
19.00 Блакитний вогник на

Шаболовцi - 2013.
21.50 Х/ф «Вийшов їжачок з
туману».
01.25 Щиросердне зiзнання.
Погуляли.
02.00 Х/ф «Моя жахлива
няня».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 03.25 «Музичний
експрес»
07.00, 10.05, 13.00, 16.00,
22.05, 00.00 «Погода»
07.03 «Буковинський дивосвіт»
07.45 «Подорож до Голівуду»
09.00 «Моє сонечко»
10.10 «Оселя добра, де здійснюються
бажання»
11.30 «На музичній хвилі»
(рум. мов.)
12.00, 01.10 Д/фільм «Світ
мандрів»
12.30 «Ключ до самопізнання»
13.05, 16.05 М/фільм
13.30 «Лісова мандрівка за
диво зорями»
14.30 «Експромт»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.20 «Казковий світ»
17.30 Новорічний проект «Наречений з
планети «Х»
19.30, 22.10 «На крилах
Сфінкса»
21.00 «Новорічні пригоди.
Студія «Голд Мюзік»
23.30 «Невигадані історії»
02.15 «Палітра»
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.45, 13.10, 15.55,
19.25, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05, 09.50, 14.55, 17.20,
19.35, 01.20 «Парад планет»
07.15, 19.30 «Афіша»
09.00 «Чернівецький репортер-2012»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

2 січня
.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,
02.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.40 «Трансмiсiяновини».
08.25 «Трансмiсiя-тест».
08.50,09.50,12.50,13.50,14.50,
16.55,17.20,17.50,22.50,23.50,
03.55 «Погода».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.
10,21.10,01.15,05.10 «Час.
Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Акцент».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Новини Київщини».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
ТВА
6.00, 6.40, 9.20, 17.00, 5.00
Про казки
6.25, 7.45, 9.50, 17.20, 21.50,
0.00, 4.30 Погода
6.30, 7.50, 9.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.25, 21.55, 0.05, 4.35
Новорічний гороскоп
7.10 Ранок надії
7.55, 9.40, 13.50, 0.15 Познайомимось?
8.00 Х/Ф «Астронавт фермер»
12.00, 19.30, 20.05, 0.20 Панно
Кохання
1 4 . 0 5 , 2 0 . 0 0 , 0 . 1 0 Тв о є
здоров’я
14.10 Х/Ф «Закохатись в братову наречену»
16.00, 4.40 Привітай
22.00, 2.30 Х/Ф «Позамежжя»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.30,03.50 Х/ф «Казаам».
09.15 Х/ф «Глухар. Знову
новий!»
11.00,00.30 Мюзикл «Новi пригоди Аладдiна».
13.00 Т/с «Слiд».

14.20 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2011. Краще.
16.20 Х/ф «Кожен за себе».
18.10 Т/с «Джамайка».
19.00,03.30 Подiї.
19.20 Т/с «Право на правду».
21.00 Т/с «Слiд. Краса вимагає
жертви».
22.00 Пiсня року - 2012. День
перший.
02.10 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.10,
22.20, 00.00 «Погода»
07.05 «Роздуми про сокровенне»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Дикі
порядки»
08.00 «Формула успіху»
09.00 «Буковинський дивосвіт»
10.10 «Буковинчики - веселинчики»
10.40 «У пошуках Нового
Року!»
12.00 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.05, 16.20 М \\фільм
13.20 «Експромт»
14.00 «Чарівний чобіток»
14.30, 00.10 «А музика звучить…»
16.00, 22.00 «Новини»
16.30 «Моє сонечко»
17.30 «Ніч перед Різдвом або
… Феєрверк почуттів»
19.30 «Новорічний диксиленд»
20.42 «Вечірня казка»
20.55 «Новорічні пригоди.
Студія «Голд Мюзік»
22.25 «Ла мульц ань» (рум.
мов.)
23.25 «Невигадані історії»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.05, 09.50, 14.55, 17.00,
19.35, 01.20 «Парад планет»
07.10 Бенефіс Ю. Гальцева і
Г. Вєтрова
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теле
від М2»
13.15 Бенефіс Ю. Гальцева і
Г. Вєтрова
15.05 «Зимовий жарт»
16.00 «Шарм». Новий рік»
17.40 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.15 «Новорічні пригоди»
21.30 «Зачаруй мене»
23.00 Х/ф «Король вечірок-3»
(3)
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.10 Телепузики.
07.35 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Даша-дослiдниця».
09.20 М/с «Лiло i Стiч».
09.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.55 Х/ф «Рiздвяне бажання
Рiчi Рiча».
11.25 Х/ф «Подарунок на
Рiздво».
13.00 М/ф «Тарзан 2».
14.10 Х/ф «Нiч у музеї».
16.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.15 Одна за всiх.
18.10 Вiталька. Новий рiк.
19.20 Вiталька.
21.55 Х/ф «Стиляги». (2).
00.20 Х/ф «Борат». (3).
01.40 Кузня зiрок 3.
НТН
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.20 М/ф «Свято Новорiчної
ялинки».
08.00 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
09.00 М/ф «Жив собi пес».
09.15 М/ф «Ходячий замок».
11.15 Х/ф «Силач СантаКлаус».
13.00 Концерт М. Галкiна «Ми
знову разом».
15.20 Мюзикл «Шалений день,
або Весiлля Фiгаро».
18.00 Х/ф «Сiм пригод Синдбада».
19.30 «Найкращi бої братiв
Кличкiв».
2 1 . 1 5 Х / ф « П р и год и н а

теле

«Посейдонi».
00.30 «Резервiсти».
02.10 «Особистий погляд».
04.35 М/ф «Марiя, Мiрабелла».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.15,01.35 Х/ф «Покровськi
ворота».
07.35,16.20 «Усе буде добре!»
09.15,18.10 «Неймовiрна
правда про зiрок».
10.55 Х/ф «Лузер».
13.05,23.05 Х/ф «Дiд Мороз
мимоволi».
14.40 Х/ф «Зимовий сон».
20.00 «Х-фактор 3».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
03.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.30 Бременськi музиканти.
06.30 Панi Метелиця.
07.35 Братик i сестричка.
08.40,18.35 ШоумаSтгоуон.
13.20 Т/с «Татусевi доньки».
15.45 Т/с «Щасливi разом».
23.30 Х/ф «Найкращий фiльм
2». (2).
01.20 Х/ф «Мiсто грiхiв». (3).
03.15 Х/ф «Наша людина в
Гаванi».
04.50 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
1 2 . 0 0 Х / ф « Д ж е к Ф р о с т.
Снiговик».
13.40 Х/ф «Дiти без нагляду».
15.00 Т/с «Синдбад».
16.45 «Три сестри».
18.00,23.35 Мюзикл «Дуже
новорiчне кiно, або Нiч у музеї».
2 0 . 0 0 , 2 2 . 4 5 « Ро з с м i ш и
комiка».
20.50 «Велика рiзниця».
01.35 Х/ф «Близнюк». (2).
03.20 «Нiчне життя».

понеділок
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08.55, 13.10, 15.55, 19.30,
21.00, 00.25 «Погода»
09.00, 15.05 Т/с «Дінотопія»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Х/ф «Силач Cанта Клаус» (1)
16.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Зачаруй мене»
18.40, 23.30 «Зимовий жарт»
21.05 Х/ф «Таємниця Снігової
Королеви» (1)
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.10 Телепузики.
07.35 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Даша-дослiдниця».
09.20 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.10 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.05 Т/с «Якось у казцi».
13.00 М/ф «Мулан 2».
14.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.55,22.25,02.00 Одна за всiх.
16.55,20.20 Дайош молодьож!
17.50,21.35 Шури-Мури.
18.50,01.10 БарДак.
19.25 БАгиня шопiнгу. Без
цензури.
19.50,01.35 Веселi мамзелi.
21.20 Вiталька. Новий рiк.
23.00 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє».
00.20 Т/с «Реальна кров».
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.20,19.30 «Найкращi бої
братiв Кличкiв».
07.55 Х/ф «Сiм пригод Синдбада».
09.30 «Залiзний Оскар».
1 0 . 0 0 Х / ф « П р и год и н а
«Посейдонi».
13.05 Мюзикл «Шалений день,
або Весiлля Фiгаро».

15.40 Мюзикл «Три мушкетери».
17.25 Х/ф «Кохати поросiйськи».
19.00 «Свiдок».
21.15 Х/ф «Супернова».
00.25 «Резервiсти».
02.00 «Особистий погляд».
04.35 М/ф «Пригоди Буратiно».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
04.40 «Чужi помилки. Таємниця проклятого дерева».
05.25,02.10 Х/ф «Кохай мене».
07.00,16.10 «Усе буде добре!»
08.45,18.05 «Неймовiрна
правда про зiрок».
10.35 Х/ф «Снiгове кохання,
або Сон зимової ночi».
12.50,23.40 Х/ф «Їсти подано,
або Обережно, кохання!»
14.40 «Врятуйте нашу сiм`ю».
20.00 «Х-фактор 3».
01.15 Т/с «Доктор Хаус».
03.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.25 Розумна дочка селянина.
06.20 Спляча красуня.
07.25 Хоробрий кравець.
08.30,19.15 ШоумаSтгоуон.
13.20 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,01.00 Спортрепортер.
01.05 Х/ф «Грiнберг». (2).
02.50 Х/ф «Як я одружувався
на вбивцi».
04.20 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
10.15,15.00 Т/с «Синдбад».
12.00 Х/ф «Дiти без нагляду».
13.25 Х/ф «Снiг».
16.45,23.45 Мюзикл «Карнавальна нiч».
2 0 . 0 0 , 2 2 . 5 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
20.50 «Велика Рiзниця» в
Одесi.
02.45 Х/ф «Розсiяний».
04.00 «Нiчне життя».

проблемні

№52 (469) 27.12.2012 - 03.01.2013

Покупець завжди правий

або Хто в домі хазяїн?

З приводу судового позову ПАТ
«Чернівціобленерго» до газети «Версії»
Усе свідоме життя ми або щось продаємо,
або щось купуємо. Щоденно, крім вихідних, продаємо свою працю роботодавцю, який нам за це
платить (скільки та як – тема окремої розмови).
А потім цими кровно заробленими грошима платимо за товари та послуги. Серед них є такі, що
вважаються розкішшю, а більшість нам життєво
потрібна: продукти харчування, одяг-взуття,
книги тощо. Та є такі послуги, без яких уявити
життя практично неможливо: водо-тепло-газоелектро-постачання, зв'язок, транспорт.
Ну не може людина ХХІ століття, в центрі
Європи, хоча й не в Євросоюзі, жити без води,
туалету, тепла, телефону, громадського транспорту та світла, тобто електрики!
Та чи замислювалися ми, що більшість таких
найважливіших послуг надається специфічним
підприємствами-монополістами? Тобто, ніхто
крім них, цих послуг вам не надасть. Відповідно,
економічний закон конкуренції тут не працює.
Бо її просто немає! Воду та водовідведення в місті
продає тільки МКП «Чернівціводоканал», тепло до
багатоповерхівок – тільки МКП «Чернівцітеплокомуненерго», газ до плити чи то колонки – ПАТ
«Газ України», а електрику постачає тільки ПАТ
«Чернівціобленерго».
І йдеться вже не про те, що підприємство посідає монопольне становище на ринку постачання
життєво-важливих для кожної людини послуг, а в
тому, як поводиться такий надавач послуг стосовно споживачів – тобто всіх нас, пересічних
громадян України – тих, хто ПЛАТИТЬ.
На жаль, склалася типова модель такої монопольної поведінки: спілкування з «позиції сили»
чи за принципом «вас багато – я один». Незалежно від форми власності монополіста – приватної,
комунальної, державної чи напівдержавної.
Монополісти, замість того, щоб прислухатися до сигналів, які постійно надходять
від суспільства – від громадян, підприємців,
громадських організацій, профспілок, ЗМІ, їх
не помічають, запроваджують правила, зручні
та вигідні лише власникам послуг, активно
киваючи при цьому на постанови уряду чи державних органів.
Чому так? Чому Закон «Про захист економічної конкуренції» їх обминає, але за їхньої потреби
використовуються різноманітні положення та

інструкції, що регулюють їхню діяльність у відносинах зі споживачами? Чи не забули чиновники
різних представництв, служб та інспекцій, що
утримуються вони за бюджетні, тобто людські,
гроші і мають захищати людські інтереси понад
усе? Якось надто «делікатно» поводяться вони
з монополістами. Посилання ж на державні акти
приховує намір монополістів поставити незадоволених «на своє місце» і показати «хто в домі
хазяїн».
Монополісти створили систему відносин,
коли ми – ті, хто платять – стали заручниками заплутаної процедури «плати за все» – за непрозорі
та незрозуміло визначені тарифи, за казуїстику
договорів, за ненадані чи надумані послуги – це,
на жаль, перетворилося на постійну практику
ЖКГ та енергомонополістів.
Їхня поведінка, на наш погляд, можлива
лише завдяки тому, що громадяни не знають
своїх законних прав, не вміють, а часто й бояться
захищатися – і не вірять у власну спроможність
відстояти права, домогтися змін.
Громадяни повинні знати: ПОКУПЕЦЬ ЗА-

Обленерго проти газети «Версії»
Це протистояння
російського монополістаолігарха проти мешканців
Буковини. І рішення
Шевченківського районного
суду м. Чернівці дасть чітку
відповідь на запитання про
те, кого підтримує українська
влада.

Саме на цьому наголошують громадські
організації краю, яких об’єднала боротьба з
монополією за права громадян – як фізичних,
так і юридичних осіб (див. газету «Версії»
№49 «Природних монополістів – під контроль
громади: Ініціативна група з проведення
серії публічних слухань про стосунки Обленерго й населення створена на Буковині» та
сайт БукІнфо).
Нагадаємо, ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» подало позов на газету «Верії» за нібито
неправдиву інформацію на захист честі та
гідності й ділової репутації. Спочатку це був
Господарський суд, який справу закрив, бо
він не захищає честі та гідності юридичних
осіб, оскільки ті можуть мати тільки ділову
репутацію. Тож Обленерго порадили звер-

татися зі своїми претензіями до суду іншої
юрисдикції. Втім, дозволю собі висловити
власну точку зору: як можна підірвати ділову
репутацію монополіста? Адже коли б навіть
хтось дуже захотів відмовитися від послуг
енергопостачальної компанії, то йому це не
вдалося б – іншого постачальника в області
немає!
Зрозуміло, сили нерівні. В Обленерго,
який має свій юридичний відділ, тільки за 9
місяців поточного року прибутку показано
понад 23 млн. грн, а в газети – тільки бажання
та намагання не просто дати людям інформацію, а й підтримати їх там, де вони цього потребують, зробити так, аби їх почули сильні
світу цього. Таке завданя ставить перед
собою колектив «Версій». І справа з Обленерго переконала нас, що ми на правильному
шляху. Бо вже навіть постійна депутатська
комісія облради місяць тому слухала на своєму засіданні керівницво публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія
«Чернівціоблерего». Люди й далі звертаються
до нас зі своїми скаргами на Обленерго, бо
компанія cлабенько реагує на них.
Та все ж певний позитив є: люди зрозуміли,
що за них є кому постояти. Та й, зрештою, Обленерго, судячи з останньої передачі «Велике
журі» на ТРК «Чернівці», готове до конструктивного діалогу з громадою. Сподіваємося...

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

ВЖДИ ПРАВИЙ. Це ми з Вами платимо РЕАЛЬНІ
гроші за послуги монополіста. Але це він, монополіст, визначає вартість послуг, незрозумілу для
нас, це він пропонує нам до підписання угоди,
за якими в нього всі права, а в нас, споживачів,
– лише зобов’язання, це він, на порушення законодавства, відключає наші оселі, офіси, ви-

робництва від постачання електроенергії, тепла,
води, газу.
Не можна заперечувати, що в такій ситуації
винна й наша спільна суспільна «незрушність».
Чому ми не реагуємо відповідно, коли нам надаються неякісні послуги? Чому з нами укладаються
несправедливі договори? Чому відповідальність
перекладається на плечі споживачів? Чому
встановлюється незрозуміла для нас плата за
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послуги? Чому процедура доступу до цих послуг
така заплутана, так дорого коштує та забирає
багато нашого часу? Чому ми всі мовчимо, коли
на сусідній вулиці, у будинку поруч, у квартирі
сусідів із незрозумілих причин вимкнули світло?
Тому що це не в нас? «Моя хата з краю» не врятує:
істория довела, що нашу «хату» теж спалять,
може, трохи пізніше.
Існують у стосунках споживачів із ЖКГ та енергомонополістами проблеми – тож маємо розпочати
діалог і домогтися, щоби нас почули. І монополісти, і
влада. Для цього учасниками діалогу з боку громади
стали громадські організації – ОСББ, ЖБК, ОСН,
профспілки, об’єднання підприємців і роботодавців.
Громада повинна відверто говорити про суспільні проблеми, ЗМІ повинні висвітлювати різні
точки зору, доносити їх до громади, влада повинна
приймати рішення на користь громаді та бізнесу, а
підприємства-монополісти повинні працювати чесно,
відкрито, прозоро, надавати споживачам своєчасні,
якісні та доступні послуги за зрозумілою, СПРАВЕДЛИВОЮ ціною.
Монополісти мусять працювати за дійсно європейськими стандартами: співпрацювати з громадськістю, перебувати з нею у постійному суспільному
діалозі, метою якого є ДОВІРА. Діалог має бути публічним, щоби й ПАТ «Чернівціобленерго», й решта
підприємств-монополістів були відкриті для громади,
аналізували свої недоліки та упущення в роботі, на
які вказують споживачі, радилися із громадськістю,
враховували поради та рекомендації, робили конкретні висновки, конкретні дії для усунення власних
недоліків в роботі.
Якщо ми, громада «найкращого міста на землі»
та «краю, де варто жити», претендуємо на європейськість , треба відповідно поводитися: поважати
себе, знати свої законні права, вміти й бажати їх
відстоювати, підтримувати в цьому одне одного.
Тільки разом ми зможемо здійснити зміни,
яких потребує громада!

Лідія АНЦИПЕРОВА, Голова ради
Конфедерації профспілок недержавного
сектору економіки Чернівецької області

Буковинське громадянське об’єднання – координатор
спілкування мешканців з монополістами:
(097) 013-03-39, (050) 800-03-10
Конфедерація профспілок недержавного сектору економіки Чернівецької області
Телефон: 57-41-18, факс – 57-30-34;
e-mail: kpnse_cv@bigmir.net

до теми

Азаров пригрозив Київобленерго
забрати ліцензію
За «абсолютно неприйнятне ставлення до громадян»
– «Київобленерго» виявило
неповороткість і неприпустиму
байдужість до людей. Відрізати
провід за борг та вимагати від клієнта
виконання вигаданих компанією
умов вони вміють дуже добре. А все
зробити для того, щоби відновити
електропостачання, – прочитав з
папірця прем’єр-міністр на засіданні
Кабінету міністрів.
Прем’єр офіційно попередив власників «Київобленерго», що подібної «роботи» уряд не потерпить. «Якщо буде треба, ми задіємо всі правові
механізми впливу», – додав він.
Нагадаємо, що під час селекторної наради
перший заступник міністра надзвичайних ситуацій
Віталій Бут заявив, що Київобленерго – єдина в
Україні компанія, з якою в МНС виникли проблеми:
– Цими днями я зустрічався з губернатором

Київської області та керівництвом приватної
компанії «Київобленерго». Коли я від імені МНС
почав пропонувати «Київобленерго» свої послуги і змушувати їх щось робити, керівник компанії
Альфія Джумаєва відповіла, що це їхня справа, і в
господарські справи МНС краще не вмішуватися.
Та я їй пояснив, що у нас мерзнуть люди, нема
опалення і світла ніде в області».
Утім, як сказав пізніше замміністра, вони з
губернатором області «дотиснули цю ситуацію».
Через добу енергопостачання було відновлене в
усіх населених пунктах.
Довідка:
«AES Київобленерго» експлуатує розподільчі електричні мережі, розташовані на
території Київської області та поставляють
електроенергію споживачам цього регіону.
Компанія обслуговує понад 820 тис. споживачів.
Власником 89,12% акцій «AESКиївобленерго» є AES Washington Holdings
B.V. (Нідерланди),яка входить в AES
Сorporation (США). AES володіє також
84,56% «AES-Рівнеенерго».

мистецькі
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А ви подбали про новорічні подарунки?!
Дводенний фестиваль новорічних подарунків
«DecoRush» минулих вихідних зібрав
у DEPO’t близько 80
майстрів і натовпи
відвідувачів!

– Нам дуже не вистачає подібних виставок, фестивалів, щоби поспілкуватися
наживо, познайомитися та подружитися,
– каже майстриня Крістіна Склярчук, одна з
організаторок фестивалю. – Ось бачите, ми
залюбки ходимо одне до одного на майстеркласи, обмінюємося роботами…

– Останніми роками в Україні триває
справжнісінький бум хендмейду. Як і більшість майстрів, я вчилася робити різноманітні речі, відшуковуючи потрібну інформацію
в інтернеті. В усіх це розпочинається як
хобі, що поступово переростає в серйозне
захоплення, у професію, – каже Крістіна.

Різноманітні щогодинні майстер-класи – з гончарства, в’язання,
виготовлення різноманітних прикрас, косметики, макраме, сніжинок
на ялинку – збирали довкола себе
дружні гуртки зацікавлених відвідувачів…

Організатори фестивалю планують зібрати у Чернівцях майстріврукодільників і наступного року: до
Дня закоханих та 8 березня.

За словами Крістіни, майстри переважно
спілкуються з колегами та розповсюджують
свою продукцію у соціальних мережах, створюючи різноманітні творчі групи та пабліки.

8-9

Тому для декого подібний фестиваль –
ще один невеличкий поштовх для творчого
зростання.
– Учора з подругою пройшлася ярмарком, придивлялася до новорічних подарунків і побачила дівчину, яка продавала
листівки – зіскановані малюнки, в техніці
Майстер-клас із розпису тіла хною
став однією з «найсмачніших» родзинок
фестивалю.
акварелі, – розповідає Іра Пташинська, юна бібліотекарка коледжу дизайну. – І тут у мене виникла
спонтанна ідея! Я прийшла додому, роздрукувала
на кольоровому принтері власні малюнки олівцем – і
от тепер продаю їх тут…
– Ці листівки переважно друзі купували, з незнайомців – ви перший мій покупець, – посміхається
дівчина.
Проте для більшості відвідувачів, звісно ж,
такий фестиваль – це чудова нагода недорого придбати чудовий новорічний подарунок своїм друзям
та родичам. Вибрати було з чого: на вигадливо прикрашених столах безліч різноманітної «домашньої»
косметики, «фєнєчки, кульчики та намиста», в’язані
сумки, подушки і навіть блокнотики, декоровані
ножі, ялинкові прикраси, витвори зі скла й міді та
багато іншого!

Організаторки фестивалю Христина Глущенко та
Крістіна Склярчук. Організувати самотужки такий захід –
справжній творчий подвиг! А ще – неабияке «марнотратство»
власних нервів та коштів. Проте завдяки таким-от ентузіастам у
«маленькому Відні» крізь лапаті сніги прозирає мистецтво…

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора

Олександр ГАРМИДЕР – художник, якому затісно на полотні

позитивний результат.
До членства в Національній спілці
художників України залишалося ще
25 років.

Чи траплялося з вами таке, коли й мало не
щодня, пробігаєш повз щось бігцем – і раптом немов
спотикаєшся, завмираєш, починаєш досліджувати це
явище і свою реакцію на нього. Може, саме так сталося
зі мною у сприйнятті постаті яскравої та неординарної
– чернівецького художника Олександра Гармидера –
відколи відвідала його нещодавню виставку (яка в ліку
митця перейшла за третій десяток) у Художньому музеї
Чернівців.
«Якби тато був
музикантом – може,
грав би на якомусь
інструменті»

У буковинських селах учитель
завжди був фігурою помітною та шанованою. Саме в учительській родині
в Горішніх Шерівцях на Заставнівщині
на Петра й Павла влітку 1956 року
народився хлопчик. Не назвали його,
утім, ані Петриком, ані Павликом: тато
був на виду, викладач фізики й математики, згодом голова сільради. Мама
теж викладала математику. Закінчили
вони різні вузи, а познайомилися й
побралися вже тут, у буковинському
селі.
Зрештою, Олександр – теж гарне
ім’я, тим паче, що його носії – зазви-

чай люди непересічні, навіть амбітні,
яскраві й творчі, за що б не взялися.
Малий Сашко, єдина дитина в родині, поводився тихенько лише коли
вмощувався коло татка й споглядав,
як той малює: навчався бачити світ
у світлі й кольорі. Учитель фізики
брався до малярства самоуком, писав
пейзажі навколо Шерівців та робив
копії відомих картин:
– Я дуже любив татка, мені подобалося займатися з ним однією справою. Тож, якби тато був музикантом,
може, я теж навчався б грі на якомусь
інструменті, – зізнається художник.
А згодом синок і собі щось почав
малювати. Уже школярем постійно
черкав щось на першому-ліпшому
папірчику, навіть поїздив трохи до
художньої студії в Будинку піонерів, та
невдовзі кинув, як зізнається, «через

«Ким у житті
були оті
мадонни?»

У серпанку зимового дня художник побачив в єдиному
просторі світу Божого силуети усіх чернівецьких храмів.
лінощі» і через те, що керівник студії,
якого він досі тепло згадує, поступив
на навчання до Академії мистецтв у
Ленінграді.
Господь, подарувавши Сашкові
Гармидеру любов до батьків, до ро-

дини, не забув ще про дві речі: талант
і працелюбність. Із цим аж ніяк не
сперечається власне твердження
художника про лінощі, воно позначає
лише віхи на шляху…
Утім, майже ідилічні дитинство й

Це потім пара замре на фото з сімейного архіву
чи етнографічного альбому. А наразі ходять
селом, примовляючи «Казали тато й мама…».
юність тривали недовго: коли Олександр вчився у 9-му класі, батько,
давно хворий на сухоти, помер. А далі
було Вижницьке училище прикладного
мистецтва, яке успішно закінчив 1980
року.

Хто знає, як виглядав Олекса Довбуш? Тож чи треба дивуватися,
коли цьому на полотні побачите автопортрет художника?

– Поступаючи в училище, – розповідає Олександр Гармидер, – свідомо
обрав відділення ткацтва: тут у розкладі
було найбільше навчальних годин із живопису. Ось тут я взявся за роботу всерйоз. Тоді в училищі панувала здорова

обстановка. Усі навчалися за здорової
змагальності і без жодних заздрощів.
Але я старався, багато працював. І нарешті прийшов день, коли відчув: думки
зрослися з роботою, рука з головою
стали єдиним інструментом – і це дало

Навчаючись у Вижниці, Олександр
встиг, поміж живописом і ткацтвом,
ще й у «Смеречині» потанцювати.
Служити в армії довелося далеко від рідного краю, в
Росії. І там багато малював, але
при черговій перевірці казарми усе
намальоване позабирав старшина: «Нє
положено!».
Там же, у Вижницькому училищі Олександр знайшов музу своєї творчості, Галю. Після
армії одружився. Їхньому союзу – понад 30 років.
До речі, дружині Олександра Гармидера, дуже
пасує її ім’я: гарна, ставна, темноока й темнокоса,
вона ніби й справді вийшла з українських пісень.
Її обличчя ввижається серед буковинок, постає на
портретах, то й не диво, що найкращий серед своїх
жіночих образів – «Буковинську Мадонну» – Олександр теж писав з неї.
Олександр Гармидер – художник пожадливий:
він хоче показати нам якнайбільше. Може, тому чернівецькі міські пейзажі виповзають на поля картин,
сплітаються по кілька у диптихи й триптихи.

Дуже характерне
обличчя на цьому
портреті: буковинське
й материнське. І що ж
може бути величнішим, ніж
образ матері з дитям на руках?!

Вибаглива впевненість ліній,
Вигадлива перспектива:
В історії, ніби незмінній,
Залишений простір для Дива…

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

особистості
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Чернівці і чернівчанка
Чернівчани – цікаві люди. Вони вміють бути яскравими
– і водночас скромно-непомітними. Толерантними – і
безкомпромісними у питаннях совісті. Загерметизованими у
своєму маленькому місті – і абсолютно вільними в цілому світі.
Саме такою є чернівчанка Інґа КЕЙВАН – літературознавець,
редакторка журналу, авторка лібрето до мюзикла, донедавна
– викладачка університету і ведуча богемного Літературкафе,
поетка і рокерка, у присутності якої замовкають недалекі люди
і навпаки, починають говорити мудрі тварини… Вона епатує не
лише своїми віршами, рішучими змінами в житті чи поглядом
позаземної глибини – а самими вже нетиповими для Буковини
іменем і прізвищем. Хоча й стверджує, сміючись, що вони дуже
навіть типові.

– З іменем усе просто – мене назвала
мамина сестра. Вона була тоді в захопленні
від фільму «Чаклунка» за мотивами «Олесі»
Купріна, а головне – від Інґи, головної героїні
у виконанні Марини Владі. І заявила: коли в
мами народиться дівчинка, її обов’язково треба
назвати Інґою. Оскільки мама була впевнена,
що народиться хлопчик, погодилась (сміється – авт.) А от прізвище… В дитинстві я трохи
його соромилася – бо не таке, як у всіх. Пізніше
намагалася дослідити, звідки воно походить.
Виявляється, воно має кельтське коріння,
адже на Буковині були кельтські поселення.
Зокрема, і в тих місцях, звідки мій тато – на
Вижниччині. Найімовірніше, це були військові
поселення. Є навіть гіпотеза, що городище поблизу вижницького Карапчева – це і є відомий
історичний Хмелів. Там досі багато хмелю росте. Тож хай історики з мене сміються, а інтуїція
підказує, що так і є. Про це досі свідчить манера
поведінки людей у тій місцевості, стосунки між
ними. Там загартовані жінки, і ніхто надто не лізе
в чуже життя. Там немає того шокуючого, що є
в інших буковинських селах – цих жахливих
практикувань у чорній магії, що загалом дуже
властиве для Буковини. Там зовсім інші стосунки між людьми. Я їх не ідеалізую. Там люди
багато в чому жорсткі і навіть іноді цинічні, але,
безумовно, є свої особливі норми поведінки.
Тож прізвище моє кельтське, але коріння
його давньоіранське, це було ім’я хтонічного
бога, який охороняв підземні води і скарби, а
ще так зветься Сатурн – бог часу. Я дуже люблю
своє прізвище і не змінила його із заміжжям.
– Чоловік не наполягав?
– Ні, він знав, що це марно. Ми з ним дуже
давно знайомі, до того, як почали зустрічатися,
років чотири були просто друзями без будьяких натяків на романтичні стосунки. Він знав
усі мої переконання. Я дуже свободолюбива
людина і не витримую, коли мені наступають на
хвіст. Життя, звичайно, змушує в якісь моменти
йти на компроміси. Але не з совістю. Свободолюбивість – це моя найбільша проблема.
– Чому – проблема?
– Очевидно, чого найбільше мені бракує
– це свободи. І свободи руху в моєму житті.
Свободи – взагалі, у всіх відношеннях. І руху
як потреби. Рух внутрішній – він завжди відбувається. А мова про інший. Про потребу
«зміни старої шкіри». На жаль, цього я не можу
собі дозволити. Я дуже мало мандрувала у
своєму житті…
– Де бувала? Що тебе вразило?
– В піонери мене разом з усім класом приймали в Бресті (сміється – авт.). То була дуже
непроста мандрівка: багато дітей, радянський
комфорт… але досі пам’ятаю. Була якось на
конференції в Дрогобичі – на початку 2000-х,
і це містечко мене тоді дуже вразило – старими
церквами, доглянутістю. Але бачу на теперішніх
фотографіях – не доглядають його… Це надзвичайно прикро.
А ще була якось на конференції в Луцьку.
Зовсім інша енергетика, автентика, Замок…
Побувала в підземній церкві. Вдихаєш сконденсовані шари старовини… А коли піднялася на
стіну, то якоїсь миті мене охопила така паніка,
що я просто почала притискатися до стіни. Спочатку подумала, що це страх висоти – трохи маю
такий. Та потім зрозуміла: я йду в напрямку тієї
вежі, де чекали на страту. Це був страх на клітинному рівні: здавалося, мене зараз рознесе…
А загалом, у мене періодично змінюється
любов-нелюбов до міст, наприклад, до Києва.
Була там взимку – все чуже. Потім навесні сама
ходила містом, і здавалося, що Київ мені каже:
ну полюби мене, подивись же, який я гарний!
(сміється – авт.) І справді, там чудові вулички,
особливо район Рейтарської, Софія, яку я дуже
люблю, Золоті ворота – ото справді енергетично
«моє місце».
– За кордоном бувала?
– Ніколи. У мене навіть немає закордонного паспорта (сміється – авт.).
– А як ставишся до Чернівців? Це «твоє»
місто?
– Звичайно, я чернівчанка і Чернівці люблю. Не знаю, чи була би такою, якою є, без
Чернівців. Чернівці – досить «загерметизоване»

місто, попри те, що воно – на перехресті доріг і
вітрів. Воно має свою містичну ауру. Чернівці –
це живий організм, це місто дуже ревниве. Мені
навіть здається, що воно мене закапсулувало в
собі і просто не хоче відпускати. Почуваюся іноді комахою забурштиненою... Але здається, що
Чернівці зараз трохи страждають. Тому що тут
з’являється багато стороннього, невластивого
їм. Але думаю, що місто – як топос – завжди
відвойовує те, що для нього прийнятне. І те населення, яке йому за якимось «частотними хвилями» найбільше підходить, і будівлі, і їхнє розташування… Я навіть не сприймаю депресивно
панельки в Чернівцях. А вони самі вписуються
і, здається, обростають якимось енергетичним
мохом чи плющем, що мені видається: їх уже не
можна сприймати як «мертві».
Я народилася і довгий час жила в мікрорайоні на Проспекті. Це старокиївські проекти багатоповерхівок: щось подібне до «хрущовок»,
довгі «бараки», і дуже зелені подвір’я… А коли
вже потрапила до чоловіка в район «Кварцу»,
то спочатку ніяк не могла звикнути. Та згодом
знаходиш якусь родзинку в усьому. Навіть
недобудований спорткомплекс, який бачу з
вікна - дуже жвавий, живе своїм життям, там
ходять-бродять люди зі своїм самодостатнім світом, напрямками руху, там дуже багато бомжів,
це зовсім інший рівень життя - і це ж життя! Я
ніби живу в іншому, але це все дуже відносне.
– Ти нещодавно звільнилася з університету, в якому викладала добрий десяток
років. Чому?
– Це своєрідна потреба «змінити траєкторію». Я науковець, це моя природа. За останні
кілька років я не змогла зреалізувати жодної
ідеї, тому що не мала на це ні часу, ні сил, ні
можливостей. Ну і фінансів, звичайно, теж.
Хоча річ не у фінансах – головне, що просто
не було часу підняти голови і зупинитися,
зосередитися. А ідей дуже багато. Прописані
навіть плани, структури робіт. Я бачу, що мені
відкривається те, що не відкривалося іншим.
Мені б не хотілося нехтувати подарунками
Всесвіту.
– Як гадаєш, чи зміниться з твоїм
відходом від ЧНУ «траєкторія» університету?
– Не думаю. Університет іде своїм курсом,
я свій курс бачу іншим. Я зійшла з цього поїзда
і пішла своєю стежкою. За цей час через мої
руки пройшло чимало студентів. Сподіваюся,
що на когось я вплинула певним чином. Є
люди, які досі мене знаходять, прагнуть спілкування. Мабуть, це теж показник. А загалом
моя «роль» навряд чи вплине на історію Чернівецького університету. Я насправді дуже
непомітна людина і не мала часу для якихось
«подвигів» в університеті. Робила свою справу – чесно і відповідально – і вважаю, що не
маю чим собі дорікнути. Завжди дуже любила
студентів, для мене першопочаткове і основне
– те, що вони люди. Вони могли би там навіть
щось недовчити. Бо щось недовчають усі, а
вже життя навчає, у житті людина добирає
те, що їй потрібно.
– Як науковець, ти досліджуєш літературу зламу ХІХ-ХХ століть. Чим вона тебе
приваблює?
– Цього періоду не переросла ще вся наступна література в Україні. Якщо порівняти з
системою координат – то це своєрідний нуль,
досконалість! Поєднання всього, це божественне – навіть так! Ця література об’єднала
в собі минуле, різні рівні існування свідомості, і
вона дивилася в майбутнє – це ж надзвичайно
потужна візійна література! Там багато передбачень! Хто переріс Коцюбинського у світовій
літературі, хто зайняв місце Стефаника, Миколи Чернявського? Ніхто. Хто в драматургії
зайняв місце Спиридона Черкашенка? Вони
СВОЄ писали, той же Винниченко! Я не беруся
говорити про нього як про політика, тим більше
засуджувати - тому що він був творчою людиною, мав харизму, але не завжди адекватно все
сприймав. Коли такі йдуть у політику – то проблема, вони плутають емоції з реальним життям.
А як письменник, він дуже сильний, потужний,
потрясний! І цей ряд можна продовжувати! Міхновський, Бачинський, Ярошинська, Галіп… Як

ми сміємо від цього відмовлятися? Кобилянська
– письменниця такого високого світового рівня,
що її порівнюють з лауреатом Нобелівської премії Кнутом Гамсуном. А я вважаю, вона вища за
нього – хто би що мені не казав! У нас багато
скептиків, які плюють на своє. Коли називаєш
ім’я Кобилянської – чомусь це викликає скепсис.
Чому так має бути? Це письменниця європейського рівня. Її «За ситуаціями» хтось із цих
скептиків знає? Хтось «Природу» її прочитав?
Її «Некультурну», «За готар»? Треба читати,
щоби говорити про щось…
– Ти цікавишся і суч. укр. літ. процесом…
– Так, я заступник головного редактора
«Буковинського журналу», намагаюся щось
зробити… Працюємо з Мирославом Лазаруком
над тим, щоби журнал став цікавішим, щоб
його більше піарити. Готуємо зараз останній
номер року.
– …і сама пишеш… Мабуть, поезія – це
«щось на клітинному рівні»?
– Так, поезія – це для мене далеко не просто «складання слів», це щось більше. Якось так
вийшло, що я усвідомила: живу в ритмах поезії.
Не знаю, як визначати себе, не можу себе назвати поетом. Просто живу в ритмах поезії, скільки
себе пам’ятаю. Я так мислю, не можу по-іншому.
У мене ж різні вірші: є чіткі строфічні, є силаботоніка, але більше верлібрів. Тому що той ритм
виникає раніше, ніж моє усвідомлення його, і він
змушує жити за своїми законами.
– Твої книги «Тремтіння сфер» і «Коли
Бог приходить» побачили світ в електронному вигляді. Це твоє ноу-хау, чи за електронними книгами майбутнє?
– Насправді я більше люблю паперові
книги. Вони пахнуть, це живі істоти. Але читаю
все в будь-якому вигляді, як виходить. Електронний варіант книги я зробила для презентації, яку тривалий час пропонував провести
в Івано-Франківську Степан Процюк. А мені
хотілося щось показати людям. Виникла ідея
електронної книги. Навіть не уявляла, наскільки це реально. Можна людям подарувати, а не
просто розсилати електронний варіант текстів,
накидати віршів якихось і сказати: от читайте,
люди добрі. Концептуально це важливо. Книга
– це ж концепція. Для мене важливо було, щоб
ілюстрації були відповідні, передмови. Ми розробляли дизайн. Тобто все, що творить КНИГУ
як таку. Візуально бачиш книгу – ілюстрації
Андрія Гречанюка, дві передмови – туди ж увійшли дві книги «Тремтіння сфер» і «Коли Бог
приходить». Це передмови Миколи Рачука,
якого я дуже люблю і думку якого дуже ціную.
Він – справжня віддушина у Чернівцях. Микола
Свиридович – це та людина, з якою я можу
годинами розмовляти.
– Як не дивно для науковця, викладача
університету, ти – прихильниця року.
– Насправді це дуже органічно. 80-ті диктували свої умови, пробудження зовсім іншої
свідомості. Пробивалися гурти з андеграунду,
ми тоді переважно слухали російськомовні
гурти – ДДТ, «Алісу», само собою «Кіно»,
відомий і дуже деструктивний «Сектор газу»,
який мені, чесно кажучи, не дуже подобався…
Потім відкрила для себе «Кому вниз» і «Вій»
- це було для мене приємне потрясіння, адже
це було українською мовою! «Арахнофобію»
коли я почула… Це взагалі шикарні речі. Та,
безумовно, більше слухала англомовної
музики. Заради музики й англійську почала вчити.
Дуже любила «Metallica». Зараз цим нікого не здивуєш, але мені здається, що вони
так і залишилися на вершині досконалості у
своєму жанрі – треш-, спід-метал. У них дуже
багато драматургії, вони просто потрясно
вміли все поєднати. Багато хто вважає, що
вони своє уже віджили, але в них уже стільки є, що вони можуть уже «йти на пенсію»
і жити на тому, що зробили. Адже теми, які
вони піднімали - у своїх піснях, кліпах, привертали увагу до дуже важливих соціальних
моментів, екзистенційних зрештою - дуже
важливі. Попри те, що таку музику називають не гуманістичною, вони проповідували
саме гуманістичні ідеї!
І ми не лише слухали. Разом із двома двоюрідними братами, які надзвичайно близькі
мені, мали своє середовище. Я навіть мала
бути вокалісткою в одному місцевому гурті.
Та не склалося…
– Від року ти прийшла до мюзиклів.
Ти – авторка лібрето до першого в Україні
мюзиклу.
– Мюзикл – це не тільки музика і пісні, це
ще й театралізоване дійство. У Чернівцях немає
можливості це повноцінно втілити, на жаль. А
тепер я вже й не знаю, чи на часі. Тому що робота над мюзиклом з автором музики Євгеном Воєвідкою закінчилася дуже давно – 2002-го. Це
був перший мюзикл в Україні. З Воєвідкою нас
познайомив Володимир Оксентійович Вознюк,
до якого Євген прийшов з ідеєю зробити такий
твір. На жаль, ця ідея не мала тієї реалізації, яка
мала би бути. Євген багато їздив – і до Києва, і
до режисера Вовкуна. Але, мабуть, у Вовкуна
були інші плани… (сміється – авт.) А робота була

справді цікава і нова, адже раніше я хоч і писала
тексти на музику – та на іншу. Тут музика складна, її треба було структурувати, щоби побачити
усе дійство. Тому що спочатку то були просто
якісь шматки. А вже разом ми робили своєрідний
«конструктор» цього всього, впорядковували.
Цікаво писати тексти на музику. Багато хто
вважає це неприйнятним. А насправді ти пишеш
і вже чуєш текст, відчуваєш, як «щось» для
«чогось» народжується. Очевидно, що ці тексти
уже є попередньо в музиці.
– Чи немає в тебе ідеї створити якийсь
«закритий клуб для культурних людей»?
– Завжди була мрія літературно-мистецької кав’ярні, де би вільно, спокійно, без будьяких обмежень спілкувалися люди. Але, окрім
ідеї, існує питання матеріальної реалізації. До
того ж, я не прихильниця закритих клубів. Як
на мене, будь-який клуб передбачає дискусію.
Ми ж не будемо гратися в масонів (сміється –
авт.) Але, попри те, що я маю доволі широке
коло спілкування, живу в дуже «загерметизованому» світі. Я завжди була певною мірою
маргіналізована людина. Так виходило. Свого
часу життя диктувало такі умови, а я якось
звикла. Ніколи бурхливо не відзначаю свят, не
маю компаній, люблю спокій. Є люди, з якими я
час від часу спілкуюся, до яких добре ставлюся
і яким довіряю. У мене одна-єдина подруга, яка
живе зараз в Німеччині – з нею я почуваюся
дуже вільно, бо вона відверта і чесна, завжди
скаже мені те, що думає – чи погане, чи добре.
Ці стосунки в нас іще з університету.
– Оскільки ти противник творчих
людей у політиці, то сама, очевидно, в політику не збираєшся. Але нещодавно заявила:
«Якщо жоден чоловік у цій країні так і не
зможе стати активним, маскулінним лідером – стратегом, який зумів би об’єднати
Україну, я почну проект під назвою «Трипільська ідентичність» з акцентом на матріархаті». Наскільки це серйозно?
– Це більше їдка іронія (сміється – авт.). І
це мій виклик чоловікам. Тому що в Україні я не
бачу чоловіків, чесно. Які б мислили холодно,
раціонально. Україна – це жіночна нація. А її
ототожнюють переважно лише з негативними
жіночими рисами. Але ж у жіночному дуже багато позитивного. І до того ж, усе у світі потребує
балансу. Жіночна нація потребує кого? Чоловіка. Сильного, стратега, який би зміг скерувати,
спрямувати і нейтралізувати якісь негативні
риси. Або жінки з таким розумом, нехай так.
Зрештою, жінки у нас завжди виявлялися більш
мужніми… Я не хочу образити чоловіків. Але я
констатую факт (сміється – авт.).
І я не дарма говорила про трипільську цивілізацію – тому що, на мою думку, це була наша
золота епоха, яка об’єднувала все дуже важливе для людини, і насамперед – можливість
внутрішнього розвитку, існування. У той же
час, вони вже побудували соціум! Вміли жити в
гармонії зі Всесвітом. Нам важко зрозуміти їх і не
можна підходити до них суто матеріалістично.
В них були зовсім інші пріоритети – духовноенергетичні. Сучасній людині важко мислити в
таких межах. Вона не просто матеріалізована, а
й речовинна. Це такий час, його треба перерости, речовина мусить у щось трансформуватися.
Для цього її треба структурувати.
– Ти обурена ідеями «галицької ідентичності».
– Чому говорять про галицьку ідентичність? Тому що сирники найсмачніші на Гали-
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чині? Вибачте, але мені це байдуже. Я можу
обійтися без сирників, черствим хлібом, але
хочу, щоби моя дитина почувалася гідно в світі.
Щоб нас не вважали злочинцями чи жебраками.
На нашій землі з нашою культурою - прекрасні
люди. Я не хочу, щоби їх називали рагулями.
Тому що вони не рагулі. Зробіть щось, аби
вони не були рагулями – ви ж інтелігенція!
Робіть!Кожен на своєму рівні! Я – робила.
– Твоя любов до кішок – прояв волелюбства?
– Насправді я люблю собак (сміється –
авт.). Дуже. Те, що собаки розумні – нікому
не треба доводити. Розумніші за людей. Та я
взагалі тварин люблю. У мене була потреба
мати біля себе тварину. І оскільки не було
можливості тримати собаку - вирішила завести кішку. Вона мені приснилася. Кішка з
кошенятами, одне з яких було чорно-біле,
решта – сірі. Це кошеня в моєму сні стрибнуло
і вчепилося за мій одяг. За кілька днів усе один
в один повторилося в реальності: на базарі до
мене підійшла кішка, почала ластитися. Продавчиня розказала, що ця кішка в них живе і
має кошенят. Серед них я побачила своє, яке
мені наснилося. Я ще місяць чекала, коли вони
підростуть, і тоді забрала кошеня. Це просто
котопес! У неї всі собачі повадки, вона кусюча
і дряпуча. Чоловік каже, що вона така ж, як і
я. Не любить, аби її брали на руки. Тільки коли
сама прийде і ластиться. Я така ж. Не терплю
будь-якого насилля.
Кішки для мене відкрилися з нового боку.
Вони настільки розумні! Але розумні для себе!
Вона не покаже, що розумна, коли цього не хоче
– щоби це не використовували. А дитину – сина
– жодного разу не подряпала і не вкусила. І при
цьому всьому вона ще й «говорить»! Сприймає
себе як частинку нашої сім’ї, наслідує звуки. Досить чітко «вимовляє» «мама», «ні» (це перше
слово, яке вона сказала), «мені» і «нема». Причому «вимовляє» це доречно. І це дивовижно.
– У тебе є страхи?
– Страхів завжди багато. Дуже не люблю
такі відчуття. Можу сказати, що несподівано
для себе здолала страх темряви. Страх висоти
є, але це не найстрашніший страх, я думаю.
Найгіркіший страх – це страх втрати. З усіма
рештою страхів можна боротися. А цей особливо властивий жінкам. Страх відпустити дитину
в цей світ. Я сина досі за руку воджу, чоловік
свариться… Це просто жахливо, але ти мусиш
себе постійно переконувати: на все Божа воля.
Треба жити, а не боятися..
– Ти сама помітила, що твої вірші
наперед розповідають про тебе. Що буде?
– Певною мірою розповідають. Не знаю
лиш, чи усі. І чи конкретно про мене, чи про
спосіб мого існування у світі, чи про світ. Але
одкровення трапляються. Важко сказати, які
плани у моїх віршів на мене. Але я сподіваюся
ще жити – попри те, що я така дуже межова
людина. Звичайно що хочеться жити, і жити повноцінним життям. Не знаю, які плани у Всесвіту
щодо мене, але я отак завжди з ним розмовляю
і думаю: так, звичайно, Ти основний режисер
і сценарист, я це розумію, як і те, що я такий
непокірний і примхливий персонаж… Але потім
думаю: напевне це просто Він, Всесвіт дозволяє
мені думати, що я непокірний і примхливий персонаж. А робить в результаті так, як Він вважає
за потрібне. Я сподіваюся, що у Всесвіту щодо
мене якісь гарні плани.
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.45,08.55 Погода.
06.10 Д/ф «Мала церква».
07.10 Новий рiк у «Клубi гумору».
07.50 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Мiсце зустрiчi.
10.25,15.35 Т/с «Маруся».
11.10,13.25 Погода.
11.20 Х/ф «Визволення».
13.30 Концерт Т. Повалiй
«Україна, Голос, Душа».
16.25 Концерт М. Поплавського «Шоу продовжується».
18.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
20.00,21.15 Бенефiс О. Воробей.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.30 Погода.
23.35 Клуб гумору.
00.10 Концерт «Ялинка для
дорослих», ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
03.05 Досвiд.
04.25 Х/ф «Таємничий острiв».
«1+1»
06.00 «Супердискотека 90».
09.30 Анiмац. фiльм «Таємна
мiсiя Санти».
1 0 . 5 0 , 11 . 4 0 , 0 2 . 1 0 , 0 2 . 5 5
«Найвидатнiшi фокусники
свiту».
12.25 Комедiя «Стюарт Лiттл».
13.50 Комедiя «Аферисти Дiк
i Джейн».
15.30,00.15 Комедiя
«Вiдчинiть, Дiд Мороз».
17.25 Комедiя «Сам вдома».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Сам вдома 2».
22.15,04.15 Комедiя «Весiлля
найкращого друга». (2).
03.35 Концерт «Океан Ельзи»
- «Дольче вiта».
05.55 «Сонце». Сольний концерт Анi Лорак.
Iнтер
05.10 М/ф «Принц Єгипту».
06.35 Мюзикл «Три мушке-

теле
тери».
08.15 Х/ф «Нiч самотнього
пугача».
10.00 Мюзикл «Золотий ключик».
12.00 М/ф «Шрек 2».
13.35 М/ф «Кiт у чоботях».
15.00 Х/ф «Гаррi Поттер i кубок вогню».
17.30 Концерт «Новорiчний
вечiр з М. Галкiним i М. Басковим».
20.00 «Подробицi».
20.25 Мюзикл «Червона шапочка».
2 2 . 1 0 К о н ц е р т « В ел и к а
рiзниця. Новорiчний випуск».
23.55 Х/ф «Це я».
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.50 Х/ф «Вторгнення в
США». (2).
03.30 Х/ф «Кажан».
ICTV
06.10,07.15 Погода.
06.15,04.35 Свiтанок.
07.20 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Максимум в Українi.
08.45 Х/ф «Матриця».
11.15 Х/ф «Матриця. Перезавантаження».
13.55 Х/ф «Матриця.
Революцiя».
16.10 Х/ф «Парк Юрського
перiоду».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 2: Загублений свiт».
21.25 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 3».
23.10 Х/ф «Акули Малiбу». (2).
01.00 Х/ф «Ночi в Родантi».
(2).
02.35 Х/ф «Зростаючий бiль,
2: Повернення Сиверов». (2).
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,
03.20 «Час спорту».
06.50,08.35,23.45,00.40,02.3
5,03.25,04.15,04.35 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,22.00,23.00,00.00,01.00,05
.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15,

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.45,08.55 Погода.
06.10 Д/ф «Милосердя не
має меж».
07.10 Клуб гумору.
07.50 «Дружина».
УТ-1.
09.00,17.05 Мiсце зустрiчi.
10.25 Т/с «Маруся».
11.10 Погода.
11.20 Х/ф «Визволення».
13.50 «Десятий бал». О.
Малiнiн.
14.50 Концерт пам`ятi Народного артиста України Н.
Яремчука.
15.55,20.00 Криве дзеркало.
18.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.15,22.50 Шустер-Live. Краще.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Погода.
00.35 Концерт «Ялинка для
дорослих», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
01.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чол.)
03.30 Х/ф «Хлопець iз нашого
мiста».
04.50 Х/ф «А фортеця була
неприступною».
«1+1»
06.50 М/ф «Коли запалюють
ялинки. Снiгова королева».
0 8 . 4 0 К о м ед i я « С т ю а рт
Лiттл».
10.05,10.55,02.00,02.45
«Найвидатнiшi фокусники
свiту».
11.50 Комедiя «Стюарт Лiттл
3».
13.10 Детектив «Бандити».
15.25 Мелодрама «Снiг на
голову».
17.10 Комедiя «Сам вдома 2».
19.30,05.40 «ТСН».
20.00 Комедiя «Сам вдома 3».
21.55 Комедiя «Мисливцi за

головами». (2).
00.00 Д/ф «Океани».
03.30 «Концерт 1+1. 15 рокiв».
Iнтер
05.50 Х/ф «Дiвчата».
07.25 Х/ф «Вовочка».
0 9 . 1 0 К о н ц е рт « В ел и к а
рiзниця. Новорiчний випуск».
10.55 Мюзикл «Золота рибка».
12.30 М/ф «Кiт у чоботях».
14.00 М/ф «Лiсова братва».
15.20 Х/ф «Володар стихiй».
17.10 Концерт «Двi зiрки.
Новий рiк».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Церемонiя нагородження премiєю «Золотий
грамофон».
23.45 Х/ф «Зайцев, пали!»
01.20 Х/ф «Останнiй незайманий в Америцi». (3).
02.50 Подробицi.
03.15 Х/ф «Щосили».
04.40 Мюзикл «Три мушкетери».
ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.45 Погода.
05.45,03.50 Свiтанок.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.25 Стоп-10.
08.25 М/ф «Опудало».
09.50 Х/ф «Чорнильне серце».
11.50 Х/ф «Парк Юрського
перiоду».
14.15 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 2: Загублений свiт».
16.55 Х/ф «Парк Юрського
перiоду 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Володар перснiв:
Хранителi персня».
22.45 Х/ф «Грошовий поїзд». (2).
00.50 Х/ф «Акули Малiбу».
(2).
02.20 Х/ф «Шоу починається». (2).
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30

3 січня
02.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.45 «Трансмiсiяновини».
08.20,08.40,08.55,09.50,12.5
0,13.50,14.50,16.50,17.20,17
.50,22.50,23.50,00.35,03.55
«Погода».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5
елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.
10,21.10,01.15,05.10 «Час.
Пiдсумки дня».
16.10 «В кабiнетах».
17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».
ТВА
6.00, 6.40, 9.20, 17.00, 5.00
Про казки
6.25, 7.45, 9.50, 17.20, 21.50,
0.00, 4.30 Погода
6.30, 7.50, 9.55, 13.55, 15.55,
17.25, 21.55, 0.05, 4.35 Новорічний гороскоп
7.10 Ранок надії
7.55, 9.40, 13.50, 0.15 Познайомимось?
8.00 Х/Ф «Бунтарка»
12.00, 19.30, 20.05, 0.20 Панно
Кохання
1 4 . 0 5 , 2 0 . 0 0 , 0 . 1 0 Тв о є
здоров’я
14.10 Х/Ф «Для неї»
16.00 Новорічні пригоди
22.00, 2.30 Х/Ф «Місто на
кордоні»
4.40 Привітай
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.15 М/ф «Пригоди Десперо».
08.50,04.00 Х/ф «Важка дитина».
10.15 Х/ф «Важка дитина 2».
12.00 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
13.30,15.00 Т/с «Слiд».
16.20 Х/ф «Коханцi».
18.10 Т/с «Джамайка».
19.00,03.40 Подiї.
19.20 Т/с «Право на правду».
21.00 Т/с «Слiд. Запас
мiцностi».

22.00 Пiсня року - 2012. День
другий.
00.30 Х/ф «Монро». (2).
02.00 Х/ф «Тi, що не сплять у
Сiетлi». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.35, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10,
19.20, 22.20, 00.00 «Погода»
07.30 «Оселя добра, де здійснюються
бажання»
09.00 «Моє сонечко»
10.25 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Новорічне диво»
12.00 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.30 «Роздуми про сокровенне»
15.00 «А музика звучить…»
16.20 «Красен світ»
17.30, 22.25 «Ла мульц ань»
(рум. мов.)
19.30 «Новорічний диксиленд»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Країна талантів»
21.35 «Зелений БУМ»
23.25 Музичний калейдоскоп
00.10 «А музика звучить…»
01.30 Д/фільм «Невідома
планета»
02.40 «Акценти»
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.55, 13.10, 15.55,
19.25, 21.00, 00.25 «Погода»
07.05, 09.50, 14.55, 18.25,
19.35, 01.20 «Парад планет»
07.10 Х/ф «Силач Cанта Клаус» (1)
09.00, 15.05Т/с «Дінотопія»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»

4 січня
,03.20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,22.00,23.00,00.00,01.00,
05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15
,03.15 «Бiзнес-час».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiяновини».
08.30 «Iнтелект».
08.45,09.50,12.50,13.50,14.5
0,16.10,17.20,17.50,22.50,23.
50,03.35 «Погода».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5
елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.
10,21.10,01.15,05.10 «Час.
Пiдсумки дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25 «Не перший погляд».
18.15,02.30 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,04.00 «ЧасТайм».
22.15 «Особливий погляд».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45,00.35,04.15 «Хронiка
тижня».
04.20 «Новини Київщини».

син.
06.50 Х/ф «Полiцейський iз
дитсадка».
08.45 Х/ф «Я не я».
12.30 Х/ф «Коханцi».
14.20 Т/с «Слiд».
16.30 Х/ф «Мiнливостi
любовi».
18.10 Т/с «Джамайка».
19.00,03.40 Подiї.
19.20 Т/с «Право на правду».
21.00 Т/с «Слiд. Нiчний
свiдок».
22.00 Х/ф «Мiй».
01.30 Х/ф «Монро». (2).
03.00 Щиросердне зiзнання.
04.00 Х/ф «Важка дитина 2».

ТВА
6.00, 6.40, 17.00, 5.30 Про
казки
6.25, 7.45, 9.50, 17.20, 21.50,
0.00, 4.30 Погода
6.30, 7.50, 9.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.25, 21.55, 0.05, 4.35
Новорічний гороскоп
7.10 Ранок надії
7.55, 9.40, 13.50, 0.15 Познайомимось?
8.00 М/Ф «Астробой»
12.00, 19.30, 20.05, 0.20 Панно Кохання
1 4 . 0 5 , 2 0 . 0 0 , 0 . 1 0 Тво є
здоров’я
14.10 Х/Ф «Диско»
16.00, 4.40 Привітай
22.00, 2.30 Х/Ф «Людина
року»

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10,
19.20, 22.20, 00.00 «Погода»
07.30 «У пошуках Нового
Року»
09.00 «Реалії»
10.25 «Подіум її життя»
11.20 «Красен світ»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «У гостях у 12-ти місяців»
14.45 Музичний калейдоскоп
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32 «Палітра»
18.00 «З Новим Роком!»
19.30 «Подорож до Голівуду»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 22.25 «Новорічний
рейс»
23.15 Д/фільм «Магія природи»
01.35 Д/фільм «Герої міфів»
02.40 «Між минулим і майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм
05.30 «Телемеридіани»

ТРК «Україна»
06.00,05.25 Срiбний апель-

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.55, 13.10, 15.55,

понеділок
четвер
13.50 «Біоритм»
14.20, 18.40, 23.15 «Зимовий
жарт»
16.00 Х/ф «Таємниця Снігової
Королеви» (1)
19.30 «Афіша»
21.05 Х/ф «12 стільців» (1)
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.10 Телепузики.
07.35 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Даша-дослiдниця».
09.20 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.10 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.05 Т/с «Якось у казцi».
13.00 М/ф «Покахонтас 2: подорож в Новий Свiт».
14.15 М/ф «Незнайк а на
Мiсяцi».
14.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.55,22.25,02.00 Одна за всiх.
16.55,20.20 Дайош молодьож!
17.50,21.35 Шури-Мури.
18.50,01.10 БарДак.
19.25 БАгиня шопiнгу. Без
цензури.
19.50,01.35 Веселi мамзелi.
21.20 Вiталька. Новий рiк.
23.00 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Т/с «Реальна кров» (3).
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.20,19.30 «Найкращi бої
братiв Кличкiв».
07.55 Х/ф «Кохати поросiйськи».
09.25 «Залiзний Оскар».
10.00 Х/ф «Супернова».
13.00 М/ф «Бременськi музиканти».
13.20 М/ф «Слiдами бременських музикантiв».
13.35 Мюзикл «Три мушкетери».
15.20 Мюзикл «Попелюшка».
17.20 Х/ф «Кохати поросiйськи 2».
19.00 «Свiдок».
21.15 Х/ф «Метеор».

00.40 «Резервiсти».
02.10 «Особистий погляд».
04.15 М/ф «Таємниця третьої
планети».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.00 «Чужi помилки. Бомба
для нарколога».
05.45 Х/ф «Зимовий сон».
07.15,16.10 «Усе буде добре!»
09.10,18.05 «Неймовiрна
правда про зiрок».
11 . 0 0 Х / ф « М о я м а м а Снiгуронька».
12.50,23.15 Х/ф «Термiново
потрiбен Дiд Мороз».
14.25 «Врятуйте нашу сiм`ю».
20.00 «Х-фактор 3».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.50 Х/ф «Любов зла».
03.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.05 Синє свiтло.
06.05 Злодiй i його вчитель.
07.10 Столик-сам-накрийся.
08.20,19.15 ШоумаSтгоуон.
11.20 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,01.30 Спортрепортер.
01.35 Х/ф «Арн: лицартамплiєр». (2).
03.15 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
10.15,15.00 Т/с «Синдбад».
12.00 Х/ф «Снiг».
13.30 Х/ф «Снiг 2: Замороження мiзкiв».
16.45 «Три сестри».
17.40,23.45 Мюзикл «Як козаки...»
2 0 . 0 0 , 2 2 . 5 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
20.50 «Велика Рiзниця» в
Одесi.
01.50 Х/ф «Втеча».
03.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
19.25, 21.00, 00.25 «Погода»
07.05, 09.50, 14.55, 18.10,
19.35, 01.20 «Парад планет»
07.10 «Малятко»
09.00, 15.05 Т/с «Дінотопія»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Х/ф «Легенда про Сплячу Красуню» (1)
16.00, 21.05 Х/ф «12 стільців» (1)
18.30, 23.45 «Зимовий жарт»
19.30 «Афіша»
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.10 Телепузики.
07.35 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Дашадослiдниця».
09.20 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.10 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.05 Т/с «Якось у казцi».
13.00 М/ф «Братик ведмедик».
14.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.55,22.25,02.00 Одна за
всiх.
16.55,20.20 Дайош молодьож!
17.50,21.35 Шури-Мури.
18.50,01.10 БарДак.
19.25 БАгиня шопiнгу. Без
цензури.
19.50,01.35 Веселi мамзелi.
21.20 Вiталька. Новий рiк.
23.00 Надто грубо для
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Т/с «Реальна кров» (3).
02.25 До свiтанку.
НТН
05.55 М/ф «Ну, постривай!»
06.15,19.30 «Найкращi бої
братiв Кличкiв».
07.50 Х/ф «Кохати поросiйськи 2».
09.25 «Залiзний Оскар».
10.00 Х/ф «Метеор».

13.15 М/ф «Троє з Простоквашина».
13.35 Мюзикл «Попелюшка».
15.30 Мюзикл «Снiгова королева».
17.20 Х/ф «Кохати поросiйськи 3».
19.00 «Свiдок».
2 1 . 1 5 Х / ф « 1 0 , 5 ба л i в :
апокалiпсис».
00.20 «Резервiсти».
01.55 «Особистий погляд».
03.00 М/ф «Чиполлiно».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
04.45 Х/ф «Снiгове кохання,
або Сон зимової ночi».
06.40 Х/ф «М оя мама Снiгуронька».
08.15 Х/ф «Повернення в
Едем».
14.10 «Х-фактор 3».
01.25 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен».
03.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.20 Румпельштiльцхен.
06.20 Бiлоснiжка.
07.25 Король-дроздобород.
08.35,19.15 ШоумаSтгоуон.
11.50 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,01.35 Спортрепортер.
01.40 Х/ф «Арн: лицартамплiєр 2». (2).
03.25 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
10.15,15.00 Т/с «Синдбад».
12.00 Х/ф «Пригоди Елоїзи».
13.25 Х/ф «Елоїза 2: Рiздво».
16.45 «Три сестри».
17.35,23.40 Мюзикл «Летюча
миша».
2 0 . 0 0 , 2 2 . 5 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
20.50 «Велика Рiзниця» в
Одесi.
02.00 Х/ф «Гра в чотири
руки».
03.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Д/ф «Небесний воїн».
07.15 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
08.00 Х/ф «Визволення».
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)
16.55 Star-шоу.
18.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
20.05 Новорiчний жарт з В.
Винокуром.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Найкращi пiснi Нового
Року.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Смiх з доставкою додому.
23.35 Концерт «Танцюємо у
Новий рiк».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)
03.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
04.30 Х/ф «Дума про козака
Голоту».
«1+1»
06.20 Комедiя «Стюарт Лiттл
3».
07.40 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
08.05 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.00,10.25 М/с «Чiп i Дейл».
1 0 . 5 0 , 11 . 5 5 , 0 1 . 5 5 , 0 2 . 5 5
«Свiт навиворiт 3: Танзанiя,
Ефiопiя».
12.55 Д/ф «Океани».
14.50 Анiмац. фiльм «Монстр
у Парижi».
16.35 Комедiя «Сам вдома 3».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,05.55 «ТСН».
20.00 Комедiя «Сам вдома 4».
21.45 Комедiя «Мiй хлопець
- янгол».

23.40 Детектив «Бандити».
03.45 «Концерт 1+1. 15 рокiв».
Iнтер
06.30 Х/ф «Вовочка».
08.15 Х/ф «Зайцев, пали!»
09.55 Мюзикл «Снiгова королева».
11.45 М/ф «Лiсова братва».
13.10,04.50 М/ф «Пiдводна
братва».
14.35 Х/ф «Володар стихiй».
16.20 Х/ф «Снiговий янгол».
18.15 Мюзикл «Червона шапочка».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Вечiрнiй квартал».
22.05 Х/ф «Вiддам кошенят у
хорошi руки».
23.55 Х/ф «Смокiнг».
01.35 Х/ф «Суперзiрка». (2).
02.50 Х/ф «Замах». (2).
ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00,04.25 Свiтанок.
06.50 Козирне життя.
07.30 Останнiй герой 2. Фiнал.
09.00 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.10 Квартирне питання.
12.05 Дивитися всiм!
13.05 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша».
15.00 Х/ф «Володар перснiв:
Хранителi персня».
18.45 Х/ф «Володар перснiв:
Двi вежi».
22.30 Х/ф «Центурiон». (2).
00.30 Х/ф «Триста спартанцiв».
(2).
02.20 Х/ф «Грошовий поїзд».
(2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,
10.55,13.55,16.10,17.20,19.20,
23.40,00.25,00.55,03.35,05.55,
06.25 «Погода».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.55,08.55 Погода.
06.10 Д/ф «Час дощiв».
06.30 Крок до зiрок.
07.10,08.20 Смiх з доставкою
додому.
08.00 Укравтоконтинент.
УТ-1.
09.00,14.00 Погода.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Крок до зiрок.
10.15 Караоке для дорослих.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.25 Клара Новикова, В. Данилець, В. Моїсеєнко запрошують.
14.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
15.05 Зiрки гумору з С. Дроботенком.
16.00 Д/ф «Рiздво».
17.00 Урочисте богослужiння зi
Свято-Володимирського кафедрального собору м. Києва на
свято Рiздва Христового.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Новорiчна Нiч на Першому.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Смiх з доставкою додому.
23.35 Концерт «Рiздво з друзями».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
02.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
03.35 Х/ф «Два бiйцi».
04.45 Х/ф «За щучим велiнням».
«1+1»
06.25 М/ф «Нiч перед Рiздвом».
07.15 Мелодрама «Снiг на
голову».
09.00 «Лото-Забава».
10.00,10.25 М/с «Чiп i Дейл».
10.50 «Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою. Iталiя, Тоскана».
11.15 М/ф «Ну, постривай!»
11.40 Х/ф «Рiздвяна пригода».
13.20,20.00,23.00 «Голос. Дiти».
16.20 Комедiя «Мармадюк».
17.55 Анiмац. фiльм «Льодовиковий перiод».
19.30 «ТСН».
22.20 «Спецпроект:

Вiдголосся».
23.30 «Свiтське життя».
00.40 Драма «Дев`ятки». (2).
02.25 «Зiрка+зiрка».
03.35 «Великий Рiздвяний концерт за участю О. Пономарьова».
Iнтер
06.25 Мюзикл «Снiгова королева».
08.05 М/с «Вiнкс».
08.50,10.10 М/с «Маша i
Ведмiдь».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
13.25 М/ф «Мегамозок».
15.05 Х/ф «Смокiнг».
16.50 «Церемонiя нагородження премiєю «Золотий грамофон».
20.00 «Подробицi».
20.25 Х/ф «Новорiчний переполох».
00.05 Х/ф «Усе, що я хотiв на
Рiздво».
01.35 «Подробицi» - «Час».
02.00 Мюзикл «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».
03.30 Д/ф «Посох Iоаннiв».
ICTV
05.30,06.25 Погода.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.30 Квартирне питання.
07.20 Анекдоти по-українськи.
07.40 Дача.
08.45 Основний iнстинкт.
09.20 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша».
13.50 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
15.40 Х/ф «Володар перснiв:
Двi вежi».
19.10 Х/ф «Володар перснiв:
Повернення короля».
23.25 Х/ф «Триста спартанцiв».
(2).
01.40 Х/ф «Центурiон». (2).
03.15 Х/ф «Фелiсiтi. Iсторiя юної
американки».
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,0
0.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,1

5 січня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
23.00,00.00,01.00,02.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.40 «Велика
полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
02.30,03.30,04.30,04.55,05.50,
06.20 «Хронiка тижня».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40 Познайомимось?
9.00, 5.30 Про казки
9.50, 17.20, 21.50, 0.00, 4.30
Погода
9.55, 17.25, 21.55, 0.05, 4.35
Новорічний гороскоп
12.00, 13.30 Х/Ф «12 стільців»
13.00 Так говорить Біблія
22.00, 2.30 Х/Ф «Чорний метелик»
4.40 Привітай
ТРК «Україна»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.10 Т/с «Iнтерни».

09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Х/ф «Мiй».
14.40 Т/с «Слiд».
16.50 Х/ф «Зимове танго».
19.00,03.30 Подiї.
19.20 Х/ф «Зимове танго».
20.20 Х/ф «Крутий».
22.10 Х/ф «Я не я».
02.00 Х/ф «Люблю тебе до
смертi».
04.00 Х/ф «Полiцейський iз
дитсадка».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 23.15 Д \\фільм «Магія
природи»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
22.00, 00.00 «Погода»
07.04, 21.30 «Зелений БУМ»
07.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Формула успіху»
09.30 «Моє сонечко»
10.00 «Новорічні віншування»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Дорогами
України»
12.20 «Красен світ»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Невигадані історії»
15.30 «Реалії»
16.00 «Оселя Добра»
17.30 «Резонанс»
18.25 «З Новим Роком!»
19.30 Новорічний проект «Наречений з
планети «Х»
22.05 «Експромт»
22.45 «Чарівний чобіток»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10 Х/фільм
02.45 «Телемеридіани»
03.30 Д \\фільм «Герої міфів»
04.30 «Роздуми про сокровенне»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.55, 11.45, 12.55,
14.40, 19.10, 21.40, 00.25
«Погода»

6 січня
1.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.
10,17.50,19.10,00.25,00.40,03.2
5,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,00.00,
01.00,04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35 «Велика полiтика».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.30 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка
з Анною Безулик».
20.50,03.30,06.20 «Тема тижня».
21.00,02.20 «Час: пiдсумки
тижня».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40,04.35 «Хронiка тижня».
00.30,03.35 «Огляд преси».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.05
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 13.10, 17.15 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 13.05, 14.00, 17.25, 21.55,
23.55, 4.35 Новорічний гороскоп
9.55 Гороскоп
12.00 Новорічні пригоди
13.30 Так говорить Біблія
14.10 Х/Ф «Здрастуйте, я ваша
тітка»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
17.20, 21.50, 23.50, 4.30 Погода
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.30 Х/Ф «Король вечірок»
ТРК «Україна»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.

812

теле
07.05, 09.30, 11.50, 18.00,
19.00, 21.20, 01.20 «Парад
планет»
07.15 Х/ф «Легенда про Сплячу Красуню» (1)
09.00 «Юний рятувальник»
09.40 19.15 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Малятко»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «12 стільців» (1)
18.10 «Подружки»
18.40 «Хендмейд»
21.45 Х/ф «Король мавп» (1)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.45 Малята-твiйнята.
08.05 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.30 М/с «Даша-дослiдниця».
10.00 М/с «Лiло i Стiч».
10.55 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.00 М/ф «Анастасiя».
14.40 Одна за всiх.
15.05,00.35 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера».
16.45 Х/ф «Поки ти спав».
18.40 Х/ф «Учень чаклуна».
20.40 Вiталька.
21.35 Дайош молодьож!
22.00 М/ф «Ж ах перед
Рiздвом».
23.15 Щоденники Темного.
02.05 До свiтанку.
НТН
06.00 «Найкращi бої братiв
Кличкiв».
07.10 Мюзикл «Снiгова королева».
09.00 «Залiзний Оскар».
09.30 Х/ф «Зорро».
11.40 Х/ф «Велика пригода
Зорро».
13.10 Т/с «Серця трьох».
18.00 Х/ф «Створення свiту».
21.20 Х/ф «Ноїв ковчег».
00.15 М/ф «Ходячий замок».
02.15 М/ф «Рiздвянi казки».

теле

07.15,04.00 Х/ф «Добувайки».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Х/ф «Зимове танго».
14.15 Т/с «Слiд».
17.15 Х/ф «Крутий».
19.00,03.40 Подiї.
19.20 Х/ф «Коханець для Люсi».
21.15 Т/с «Iнтерни».
23.10 Х/ф «Сибiряк». (2).
01.00 Пiсня року - 2012.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Магія природи»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 09.30, 13.30, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
07.30 «Моє сонечко»
08.00 «Формула успіху»
09.05 «Красен світ»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.25 «Зелений БУМ»
12.00 Д \\фільм «Дорогами
українців»
12.30 «Казковий сон»
14.05 «Оселя Добра»
15.20 «Експромт»
16.00 «Міні-мікс»
17.00 «Буковинчики-веселинчики»
17.30 «Новорічний красен світ»
18.10 «Новий рік в стилі ретро»
19.05 «Лідери якості»
19.30 «Акценти»
20.00 «Красен світ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Різдво Христове на
Буковині!»
22.00 «Реалії»
22.30, 00.40 «Палітра»
23.00 «Зелений БУМ»
23.30 Д \\фільм «Дорогами
українців»
01.25 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Магія природи»
04.30 «Акценти»
05.00 «А музика звучить…»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.55, 20.55, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.25, 09.35, 11.50, 18.20, 19.00,
01.20 «Парад планет»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.45 Малята-твiйнята.
08.05 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.30 М/с «Даша-дослiдниця».
10.00 М/с «Лiло i Стiч».
10.55 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.20 М/ф «Анастасiя».
13.00 М/ф «Феї».
14.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
16.50
Х/ф
«Тариф
«Новорiчний».
18.25 Одна за всiх.
19.25 Вiталька. Новий рiк.
20.35 Вiталька.
20.50 Дайош молодьож!
21.50 Веселi мамзелi.
22.15 Х/ф «Стиляги». (2).
00.50 Х/ф «Хлопчики з календаря».
02.20 До свiтанку.
НТН
06.10 Т/с «Серця трьох».
08.00 Х/ф «Ноїв ковчег».
11.00 Х/ф «Перехрестя».
13.00 Т/с «Спас пiд березами».
14.35 Х/ф «Створення свiту».
17.45 Х/ф «Святе сiмейство».
19.30 Х/ф «Марiя з Назарета».
23.00 Х/ф «Йосиф iз Назарета».
00.50 Х/ф «Вiфлеємська зiрка».
(2).
02.20 «Особистий погляд».
05.45 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.05 «Х-фактор 3».
11.15 «Караоке на Майданi».
12.15 «Х-фактор3. Гала-концерт. Оголошення переможця».
19.00 «Битва екстрасенсiв».

№52 (469) 27.12.2012 - 03.01.2013

03.30 Т/с «Серця трьох».
СТБ
04.50,08.35 «Х-фактор 3».
07.40 «Караоке на Майданi».
19.00 «Х-фактор3. Гала-концерт. Оголошення переможця».
01.35 Х/ф «За два кiлометри
до Нового року».
03.05 Х/ф «Зимовий роман».
04.25 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.35 Мрiї здiйснюються.
07.20 Х/ф «Малюк Санта 2».
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
09.55 Файна юкрайна.
10.10 Україна чудес 2.
14.50 ШоумаSтгоуон.
18.00,00.05 Х/ф «Зачарована
Елла».
20.00 Х/ф «Однокласницi».
(2).
21.55 Х/ф «Однокласницi i
таємниця пiратського золота». (2).
00.00 Спортрепортер.
01.50 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.10 Т/с «Синдбад».
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.00 М/ф «Вiдпочивай, СкубiДу!»
11.10 Х/ф «Елоїза 2: Рiздво».
12.50 Х/ф «Каспер. Повернення».
14.35 «Три сестри».
15.20 «Велика Рiзниця» в
Одесi.
17.10 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК-2012».
21.15 «Новорiчний вечiр 2012
з М. Басковим i М. Галкiним».
22.50 Х/ф «Реальна любов».
(2).
01.15 Х/ф «Студентка». (2).
02.50 «Нiчне життя».

понеділок
8

07.45 «Малятко»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Шарм». Новий рік»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 Х/ф «Король мавп» (1)
18.00 «Юний рятувальник»
18.25 «Музична програма»
(рум. мов.)
21.00 «Зимова казка»
22.00 Х/ф «Лев взимку» (2)

оздоровчі

20.00 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi».
22.40 Х/ф «Залiзничний романс».
00.50 Х/ф «Лузер».
02.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
03.45 Мрiї здiйснюються.
04.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
06.35 Хто зверху.
08.10 Запитайте у лiкаря.
08.35,09.35 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскара».
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.55 Файна юкрайна.
10.10 Україна чудес 2.
14.45 ШоумаSтгоуон.
18.00 Х/ф «Однокласницi». (2).
20.00 Х/ф «Чотири Рiздва». (2).
21.40 Х/ф «Розборка в Бронксi».
(2).
23.30 Спортрепортер.
23.35 Х/ф «Однокласницi i таємниця пiратського золота». (2).
01.25 Т/с «Веронiка Марс».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.10 Т/с «Синдбад».
09.00 М/ф «Вiдпочивай, СкубiДу!»
10.15 Х/ф «Каспер. Повернення».
1 2 . 0 0 Х / ф « Е р н е с т ря т у є
Рiздво».
13.30 Х/ф «Канiкули СантаКлауса».
15.05 «Три сестри».
16.20 «Велика Рiзниця» в Одесi.
18.10 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК-2012».
21.15 «Новорiчний вечiр 2012
з М. Басковим i М. Галкiним».
22.40 Х/ф «Студентка». (2).
00.40 Х/ф «Гра в чотири руки».
02.20 «Нiчне життя».

Новорічної ночі не ставте за мету – об’їстися

На новорічному столі їжа зазвичай різноманітна,
смачна й приваблива зовні. Варто знати, скільки
та в якій послідовності вживати страви. Головних
проблем першого новорічного ранку аж чотири:
переїв, перепив, отруївся – і будь-яка їхня
комбінація. І все це відбувається у Різдвяний піст!

• За дві доби до Нового року
не вживайте червоного м’яса.
Перетравитися воно не встигне, і
продукти розпаду вкупі з алкоголем спровокують отруєння.
• Не голодуйте перед новорічний застіллям. О 9 вечора треба легенько повечеряти, щоби
новорічної ночі не потрапити до
хірургів із нападом панкреатиту.
• Ретельно пережовуйте їжу.
Відтак шлунок швидше перетравить її, зменшиться навантаження на нього.
• Починайте святкову вечерю
з легкого салату, щоби «запустити» травлення.
• Не заощаджуйте на приправах. Вони не тільки покращують
смак страв, але й прискорюють
їхнє засвоєння. Відповідно, швидше виникає відчуття ситості.
• Не їжте важкої їжі – м’яса,
риби – на ранок після зустрічі Нового року. Травна спроможність
організму вже виснажиться, тож

з’їдене просто гнитиме в кишечнику. Здутий живіт обтяжить серце.
Як мінімум, зіпсується самопочуття й настрій. Ну, а максимум
тут…інфаркт. Недарма ж його
інколи називали «ресторанною
хворобою».
• З’явилося відчуття важкості
в шлунку? Розстібніть пояс, порухайтеся.
• Не запивайте м’ясо й рибу
солодкими газованими напоями.
Вони перешкоджають перетравленню білків, які на 2-3 дні затримуються в кишечнику. Після
першої ночі року – час десертів і
легких вин.
• Авіценна рекомендував
при переїданні вживати мед або
медову воду. Можна наперед приготувати такий засіб. Узяти лист
великого подорожника, подрібнити в порошок і змішати з медом до
в’язкої консистенції. У разі переїдання по 1 ст. л. кожні 15-20 хвилин, а у разі отруєння – щогодини.

10 способів
позбутися
похмілля

Чим корисні мандарини?
Виявляється, мандарини – не
тільки улюблені для багатьох
ласощі та найпопулярніші на
новорічному столі фрукти. Вони
багаті на вітаміни та інші корисні
речовини. Скажімо, вітаміну С в
них близько 40 мг на 100 г.

Мандарини мають чудовий смак, завдяки вмісту цукрів до 10%, органічних кислот
і ефірних масел.
• Мандариновий сік – чудовий дієтичний і лікувальний напій. Особливо рекомендують його вживати дітям, навіть немовлятам, і хворим.
• За високої температури сік мандарина
добре втамовує спрагу.
• Мандарини використовують при
лікуванні астми та бронхітів. Вони містять
велику кількість фенолікової амінокислоти, яка називається синефріном. Це добре
відомий протизастійний і протинабряковий
засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується щоранку випивати склянку
мандаринового соку.
• При захворюваннях травного тракту
з проносами дуже корисні свіжі мандарини
і сік.
• Мандаринова шкірка входить до
складу суміші лікарських рослин, з яких

робиться гірка настоянка, яка застосовується в медицині для підвищення апетиту
і поліпшення травлення, її приймають по
10-20 крапель за 15-30 хвилин до їжі.
• Для стимуляції апетиту рекомендують
в тих же дозах вживати настоянку сухої
шкірки мандарина.
• Від гельмінтів позбавляє вживання у
великій кількості мандаринового соку.
• Мандарини попереджають цингу.
• Ефірна олія мандарина підносить
настрій.
• При діабеті відвар шкірки мандаринів сприяє зниженню рівня цукру в крові.
Шкірку 3 плодів кип’ятять 10 хвилин в 1 л
води. Відвар тримайте в холодильнику непроцідженим і приймайте щодня.
• При значних клімактеричних крово-

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з
реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Квартира №1 в буд.1 по вул. Білоруська в м. Чернівці,
що є власністю боржника-фіз.особи згідно договору дарування
квартири від 28.11.06р. за р.№1575111, та реалізується в рахунок
погашення заборгованості перед ПАТ «Банк Фінанси та Кредит».
Об’єкт нерухомості - 3кімнатна квартира на 1поверсі 4поверхового
житл.будинку (стіни цегла, усі комунікації), заг.площею 66.5кв.м (в
т.ч. кухня 10.9кв.м, ванна 4.0кв.м, коридор 2.4кв.м, комора 2.0кв.м),
житл.пл.47.2кв.м (кімнати 12.9, 20.8 та 13.5кв.м), висота приміщень
3.0м, тех.стан задовільний з відповідним %фіз.зносу. Відомості щодо
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 307 067,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок –
15 353,35грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №1 призначені на
14.01.2013р. о 10:15 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 14.01.2013р. о 09:15год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають
бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з
урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750 в АТ
«ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач,
боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути
присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном
можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня
перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних
торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати
організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах
встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у т.ч. і в день проведення
прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного
робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах.
В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки
кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується
за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного
відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення
прилюдних торгів.
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течах мандарини широко використовують
кровоспинний засіб.
• При шкірних захворюваннях дія
фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильна, що свіжий сік вбиває грибки – трихофітію, мікроспорію тощо. Щоби
вилікувати шкіру і нігті, вражені грибком,
втирайте в них сік з дольки чи шкірки мандарина.
Застереження: Мандарини можуть
подразнювати нирки й слизову оболонку
шлунку та кишечника. Тому не рекомендують їх вживати при виразках шлунку та
дванадцятипалої кишки, при гастритах з
підвищеною кислотністю, ентеритах, коліті,
а також при холециститі, гепатиті й гострому нефриті.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) :
ЛОТ № 1 – будівля готельного комплексу «Едельвейс» з допоміжними спорудами та земельна ділянка за кадастровим номером
7320582500:001:0092. Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку ЯД №124999 від 10.07.2009 року, Свідоцтво
про право власності на нерухоме майно від 05.06.2009р. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас, вул. Головна,
4А. Забудована земельна ділянка з цільовим призначенням для іншого призначення (для реконструкції будівлі адміністративного будинку,
контори та вагової під готельний комплекс та станцію технічного обслуговування автомобілів). Земельна ділянка рівнинна з задовільними
фізичними характеристиками, забезпечена мережами освітлення, газу, водопроводу та каналізації, розташована в серединній частині населеного пункту. Під’їздна дорога з твердим покриттям. На земельній ділянці розміщені цегляна двоповерхова з мансардою будівля готельного
комплексу літ.А площею 528,30кв.м, колодязь літ.К., вигрібні ями літ. В.я. Технічний стан споруд характеризується як добрий.Стартова
(початкова) ціна – 848646.95 грн. (без ПДВ) (договір № 2612126від 19.09.12)Гарантійний внесок – 42432,35 грн без ПДВ.По лоту обмеження
на використання загальні для нежитлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії
26.Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 15 січня 2013 р. об 15:00 год. за адресою:
Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас, вул. Головна, 4А Остаточний термін подачі заяв 15 січня 2013 р. до 14:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону по лоту №1, на
депозитний рахунок р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 028945548, одержувач: Відділ примусового
виконання рішень УДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій області.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житлові будівлі, літА, загальною площею 53,6 м.кв, та літ Б, загальною площею 47,6 м.кв, які складаються із сараю (літ.
В), вбиральні (літ. Г), огорожі №1-2, криниці № 3, Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВМА №034636 від 14.10.2008.
Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани. Житлова будівля літ.А складається з: погріб площею – 11,90кв.м,
коридор – 4,50кв.м, кімната – 8,30кв.м, 2-га кімната – 8,30кв.м, кухня – 9,30кв.м, 3-я кімната – 19,60кв.м. Житлова будівля літ.Б складається
з: коридор – 5,50кв.м, 1-а кімната – 17,30кв.м, кухня – 6,20кв.м, 2-а кімната – 16,60кв.м. Фундаменти житлових будівель – камінь, бутобетон,
стіни – саман, цегла, покрівля – терніт, шифер, опалення пічне, електроосвітлення в наявності. Фундаменти сараю, вбиральні, - бутобетон,
камінь, стіни – саман, дошка, покрівля – черепиця, шифер. Огорожа – металева, криниця – камінь. Земельна ділянка – 0,25га, перебуває в
користування боржника.Стартова (початкова) ціна – 143640.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612103 від 01.08.12).Гарантійний внесок – 7182,00
грн без ПДВ.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 15 січня 2013 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл.,
Хотинський р-н, с. Зарожани., в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 15 січня 2013 р. до 11:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37313001002793 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 34907644 одержувач: Відділ державної
виконавчої служби Хотинського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

1. Випийте кефіру. Запаси слід зробити напередодні свята. Повірте, вранці після свят вам не схочеться
бігти в магазин.
2. Позбутися нудоти, пітливості та слабості після
випитого спиртного допоможуть мінеральна вода чи
розчинена у звичайній воді харчова сода, на літр води
3-5 г соди.
3. Вітамін С. У разі похмілля ph крові зміщується
в лужний бік і настає алкалоз. Хороший засіб для відновлення кислотно-лужного балансу – аскорбінова
кислота, вітамін С. Протягом трьох годин слід прийняти
3-5 г аскорбінки.
4. Морозиво. Зверни увагу: після перепою найшвидше приводять до тями пломбір або вершкове морозиво
5. Розсіл та його «колеги». При зневоднюванні з
організму вимиваються потрібні йому мікроелементи – калій, магній, натрій і фосфор. На ці речі багаті банани, огірковий розсіл, сік квашеної капусти, хлібний квас і узвар.
6. Для естетів. Після алкогольного застілля жуйте
пучок петрушки – зникнуть нудота і подих Змія Горинича.
7. Для сміливих. Медики кажуть, що найкраще
очищує організм від токсинів свіже молоко. Зупиняє
одне: після молочної терапії у вас буде відчуття, що ви
випили молока з оселедцем.
8. Для екстремалів. Позбутися похмілля допоможе
«кривавий» коктейль: у склянці томатного соку розмішайте один яєчний жовток і випийте залпом.
9. Для гурманів. Оговтатися після похмілля допоможе смачний білковий сніданок. Наприклад, омлет,
яєчня або варені яйця з червоною ікрою.
10. Для забобонних. Жителі Гаїті стверджують: від
похмілля врятують 13 шпильок, які треба встромити в
ганчіркову ляльку, яка символізує страждальця. Кажуть,
одразу допомагає. Не вірите? Спробуйте!

Добрим людям –
на здоров’я!
Добігає кінця 2012 рік…. Для всіх нас він був
непростим. Було хороше, було й важке. Тож напередодні Новорічних та Різдвяних свят хочу через вашу
газету поіменно згадати усіх, хто був поруч зі мною
цього року, хто так чи інакше допомагав мені.
Щиро дякую за допомогу у вирішенні проблем
нашого ФАП голові Сторожинецької РДА Францу
Федоровичу, голові Сторожинецької райради Петру
Брижаку, голові Сторожинецької міськради Миколі
Карлійчуку. Дякую також за у лікування та догляд
мого важкохворого батька головному лікарю Сторожинецької ЦРЛ Матвію Плегуці, начмеду Олександру
Войцехівському, завідувачеві хірургічного відділення
Василю Кушніру, хірургу Олійнику та всім без винятку
лікарям, анестезіологам, медсестрам, санітаркам
хірургічного відділення. Особлива вдячність районному урологу Володимирові Зимі, головному лікареві
Костинецької амбулаторії Петру Торському.
Цього року я вкотре упевнився, що хороших
людей значно більше, ніж поганих. Низький вам всім
уклін, щастя, здоров’я та всіляких гараздів.
Валерій КРУШНИЦЬКИЙ, завідувач ФАП с.Ясени
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На початку тижня радимо Овнам бути обережними у спілкуванні: не обговорюйте своє особисте життя
та плани на майбутнє з випадковими знайомими. До середини тижня настрій покращиться. Не розпорошуйтесь: це вдалий час для духовних практик і медитації.

Тельці будуть зайняті матеріальними проблемами, які до середини тижня «розсмокчуться».
Це вдалий час для читання: ви здатні зосередити
увагу. А ще можна подорожувати, отримувати нові
знання, знайомитися, тим паче, що ваша сексуальність зростає.

Намагайтеся зберігати спокій і не провокуйте
сварок. До серединя тижня більшість проблем, що
вас непокоять, вирішаться самі собою. Хороший
час для розваг, отож, сходіть із коханим на вечірку.
А ще цього тижня варто пройти медичний огляд чи
сходити до косметолога.

Раки на початку тижня можуть досягти успіху
будь у чому. Наводьте лад і вдома, й на роботі.
Наприкінці тижня сімейні стосунки стануть
гармонійними, у сім’ї запанують взаємоповага
та кохання. Вихідними вас запросять у гості, не
відмовляйтеся, це вдалий час для відпочинку.

У Левів на початку тижня можуть погіршитися
стосунки з друзями та коханою людиною. Не загострюйте конфлікт. Гарний час для відвідування
клубів, дискотек і вечірок. Левів-батьків діти порадують успіхами в навчанні. Наприкінці тижня
варто подбати про своє здоров’я.

Діви на початку тижня відчуватимуть дискомфорт у сім’ї. Перечекайте і не затівайте генерального прибирання. Ідеальний період і для
романтичних і для партнерських відносин: багато
приємних сюрпризів і подарунків. Вихідні краще
за все провести з друзями.
Початок тижня буде напружений. Друзі, знайомі та родичі дошкулятимуть своїми проблемами,
які ви з легкістю подолаєте. Кохана людина вразить
вас чимсь раніше невідомим, але приємним. Наприкінці тижня вам варто відпочити від тижневої суєти,
змінити обстановку.
Скорпіонам на початку тижня, швидше за
все, доведеться вирішувати матеріальні питання: клопітно, але все вирішується. На вік-енд
вас можуть запросити до захопливої поїздки.
Не втрачайте шансу відпочити та розважитися,
погоджуйтеся.

Як зустріти рік Змії?

ОВЕН: Не попрацюєш
– не поїси

Найважча пора року – весна. Овнам доведеться стати справжніми робочими конячками,
але працелюбність винагороджується, надто у
науковій роботі. Для багатьох Овнів вдалий час
змінити сферу діяльності. Щоправда, з грішми
доведеться почекати до осені, а до того залагодити проблеми з перевірниками. Кредитів та
азартних ігор уникайте. Сімейне життя триватиме у з’ясуванні стосунків, лише не поспішайте
ставити крапку. Самотнім «світить» наприкінці
року перспективне знайомство. Хронічні недуги
можуть загострюватися, натомість є шанс скинути
зайву вагу й помолодшати.

Символом наступного року є Чорна
Водяна Змія. Вона не любить поспіху та метушні. За фен-шуєм, Змія символізує неординарний, творчий підхід. Щоби завоювати
дружбу цієї мудрої істоти, слід мобілізувати
всі свої таланти.

У яке вбрання одягнутися?

Віддайте й тут перевагу улюбленим
кольорам Змії, до яких належать чорний, сірий, синій, блакитний, зелений, сріблястий,
золотавий і червоний.
Принаймні люрекс, лелітки і паєтки,
візерунки, що нагадують шкіру рептилії.
Однак не вдягайте нічого з натуральної
зміїної шкіри – це точно не сподобається
новорічній гості.
Пухнасті кофтинки і вовняні светри краще залишити для іншого разу: матеріали й
тканини повинні бути гладенькими, бажано
блискучими. Не варто забувати про срібні
та золоті прикраси, відблиск яких схожий
на переливи зміїної луски.

Де зустрічати Новий рік?

Змія не любить великих і гучних компаній, і відкритого простору. Гучний сміх, музика і танці стомлюють і дратують Змію, яка
віддає перевагу сімейним цінностям. Тому
ідеальним способом зустріти рік Змії стане
затишне свято в родинному колі. Оскільки
наступні 365 днів повинні пройти під знаком Води, непогано б відсвяткувати Новий
рік біля водойми: річки, ставка, озера, в
заміському будинку або на дачі.

Фінанси

Змія матеріалістка і дуже цінує бажання
відновити чи зміцнити фінансову стабільність. Марнотратство не до душі їй, натомість
тим, хто потроху відкладає на гідну мету,
вона обов’язково допоможе. У рік Змії вигідно відкривати депозитні рахунки в банках,
збирати гроші на великі покупки.

Злагода важлива для Змії

Як прикрасити будинок
до новорічної ночі?

Напередодні Нового Року треба помиритися з коханими, рідними й друзями.
Змія дуже не любить сварок, для неї головне – мир та спокій. Лад і гармонія в родині,
свято у вузькому сімейному колі точно сподобаються їй більше, ніж галаслива компанія
малознайомих людей.

Що приготувати до
новорічного столу?

Стіл покрийте гарною скатертиною,
обов’язково з тканини. Змія буде рада благородному льону приглушених відтінків.
Ідеально буде, якщо в новорічну ніч року
Змії на столі стоятимуть найкращі кришталь
і порцеляна.
Прикрашаючи ялинку, важливо не
перебрати з декором. Саме для року Змії
оптимальним варіантом стануть прикраси
в єдиній колірній гамі. Головні кольори року
Чорної Водяний Змії – чорний, сірий, синій,
блакитний, зелений. До того ж, рептилія
любить блискучі золоті та срібні відтінки,

Змія любить порядок

Вона дуже охайна і навіть кілька разів на
рік міняє шкіру, тому китайські мудреці
радять обов›язково присвятити передноворічний час генеральному прибиранню оселі. До 31 грудня слід встигнути
вимести й викинути зі сміттям, пилом і

Змія – гарна мисливиця і просто обожнює кролятину і зайчатину, тому варто
зробити «коронною» стравою печеню з кролятини. Вона оцінить і різноманітні страви з
дичини й птиці. До смаку водяній Змії припадуть і всілякі рибні делікатеси.
Змія – любителька розкошів, тому будьяка незвичайна страва, подана на стіл в
новорічну ніч, обов’язково приведе в дім
успіх і достаток.

Василина ХЛІБНА, «Версії»

Ялиночка з паперу – власноруч
Хто сказав, що прикрас може бути забагато? Новорічноріздвяні свята тим і гарні, що можна прикрашати ялинку,
себе, своє помешкання, під’їзд, балкон, офіс скільки завгодно,
вигадуючи все нові декорації.
майбутньої ялинки.
Тепер приміряйте смужку до конусастовбура: прикладіть кожну смужку та
відріжте так, щоби сховати основу. Кожна
наступна смужка буде трохи меншою, ніж
попередня.
У кожній смужці зробіть надрізи, що
імітуватимуть хвою, залишаючи з одного
краю приблизно сантимер цілим. Закрутіть
надрізані частини смужок. Для цього можна використати якийсь круглий предмет
невеликого діаметру, наприклад, свічку.
Приклейте всі смужки до основи дерева, трішки накладаючи їх одна на одну,
щоби не видно було основи.
Прикрасьте ялинку на свій смак, не
забувши про верхівку.

Ялинка з паперу унікальна тим, що
її можна зробити будь-якого розміру та
кольору і в будь-якій кількості, залежно
від вашого настрою та фантазії. Можливо,
ваша дитина схоче, щоби ялинка цього
року була не зеленою, а рожевою, – будь
ласка! Або можна виконати її з нотних аркушів: тоді колядки та щедрівки літатимуть
вашою оселею усі новорічні свята.
Вам знадобиться:
▪2 пластикові конуси різного розміру,
можна зробити їх із цупкого картону;
▪клей;
▪набір кольорового паперу; ▪ножиці;
▪канцелярські кнопки та ▪мініатюрні ялинкові прикраси.
Виріжте смужку паперу для кожної

На початку тижня зірки радять Козерогам потурбуватися про своє здоров’я і не піддавати його
значним випробуванням. Зростає ймовірність застудних захворювань і вірусних інфекцій. До того
ж можуть прокинутися хронічні недуги. Є шанс
познайомитися з неймовірно творчою людиною.

Рибам на початку тижня годиться зайнятися домашніми справами. Правильно оцініть
свої фізичні сили та фінансові можливості, які,
до речі, можуть несподівано зрости. Можливо,
напередодні новорічних свят ви спробуєте
зробити навіть те, що вам не під силу – і вам
це вдасться.

а червоний колір за китайською традицією
завжди приносить удачу.

мотлохом все невезіння, яке траплялося
в попередньому році. Дракон буде радий
гідним проводам, а Змія задоволена наданими почестями.

27.12
четвер

о

-2

+5

28.12

29.12

п’ятниця

о

о

-13

30.12

субота

о

-11

о

-5

31.12

неділя

о

0

о

-14

понеділок

о

-4

о

-10

о

-1

01.01

02.01

вівторок

о

-11

№52 (469) 27.12.2012 - 03.01.2013

2013-й: Біг по колу? Ні, спіраль розвитку

Як Новий рік зустрінеш, так
його і проживеш. Саме тому
вибір одягу, страв, макіяжу
для святкування новорічної
ночі і те, як прикрасити свою
квартиру до свята і які страви
приготувати, варто обдумати
заздалегідь. Отже, в чому
зустрічати Новий рік Змії, аби
вона подарувала вам свою
прихильність і не обминула
увагою?

У сімейних Стрільців на початку тижня можливі негаразди в родині. Варто відволіктися на
зміну іміджу, віддати належне салону краси та
модним крамничкам. Тим часом все налагодиться.
Натомість одинокі Стрільці мають бути уважними:
можна проґавити справжнє кохання.

Водоліям на початку тижня зірки не радять
відвідувати розважальні заклади та нічні клуби.
А вдома на вас чекає приємна новина: отримаєте
шанс вирушити в поїздку та отримати чимало
приємних вражень. Кінець тижня проведіть усамітнено з коханою людиною.
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ЛЕВ: Хто не ризикує, той
не п’є шампанського

ТЕРЕЗИ: Як тая білка в колесі

Робота – саме та стихія, де Лев досягне значних результатів. Активність, натиск, послідовність – три кити для його бізнесу. Доведеться
співпрацювати з широким колом людей, тож не
забувайте про дипломатичність і вимогливість.
Доходи збільшаться відповідно до зростання бізнесу. Люди потягнуться до вас як метелики на вогонь. А особисте життя й стосунки з рідними мало
хвилюватимуть Левів. Хоча романтичні стосунки
від цього можуть стати просто дружніми. Здоров’я
тішитиме, енергії на все вистачатиме. Головне – не втратити
голови від успіхів.

Забагато метушні очікує на Терези в першій
половині наступного року. Натомість друге півріччя
цілком компенсує невдачі першого. Повернуться
сили, кураж і вдача, а наслідки перевищать усі
очікування. Деякі фінансові втрати критичного
рівня не досягнуть, не послабляйте зусиль – і гаманець наповниться. В особистому житті ймовірні
невдоволення й навіть конфронтація, але у Терезів
вистачить розуму виправити ситуацію. Сплески
емоцій у родичів нехай вас не лякають. Тривалі
стреси можуть призвести до депресії. Єдиний вихід
– фізична й розумова активність.

ВОДОЛІЙ: Мокрий
дощу не боїться

БЛИЗНЮКИ: Мій
дім – моя фортеця

За що б не взялись Близнюки, все
крутиться навколо нерухомості: нова оселя, новий офіс, ремонти чи реконструкції.
Загострюється конкуренція – не лише бізнесова, але й особистісна. Найгірша ситуація
– восени. Без стартового капіталу нових справ
краще не починати. Але знадобляться й великі
енергетичні затрати. Будуть моменти, коли ви
існуватимете на голому ентузіазмі. Родинне гніздечко теж потребує покращення умов. Родичі вас
підтримають. Самотні Близнюки можуть зустріти
справжнє кохання. Здоров’я буде так собі, тож не
забувайте про здорове харчування й міцний сон.

Раку варто б сховатися й пересидіти в хатці.
Для пошуку нової роботи чи форсування старої
– не час, можуть підвести фінансова стабільність
або партнери. Якщо без ривків – вам можуть
повернути борги і навіть видати премію. Власні
борги теж слід повернути. Можна наводити лад,
структурувати бізнес. В особистому житті женіть
від себе «гостей з минулого» і уникайте таємних
зв’язків. Стосунки з родичами складатимуться
непросто. У першій половині року можливе загострення хронічних недуг, у другій – дошкулятимуть травми. Сприятливі місяці – березень
і травень.

або Ялинкова прикраса
й Освіжувач повітря

У Стрільців виникають можливості вийти на
новий рівень. Безліч нових завдань слід вирішувати послідовно. За достатньої рішучості можна
і новий бізнес започаткувати, і в нинішньому
досягти вершин. Стрільці багато працювали
попередніми роками, тепер можуть отримати нагороду. Наприкінці року для цього настане час. В
особистому триватимуть розпочаті зміни. Вдалий
час для кохання, шлюбу і романтичної подорожі –
від липня до листопада. Сімейним Стрільцям слід
бути розважливішими. Жодних недуг і гарний
настрій – ось що висвічують зірки для Стрільців.

Козероги активно реалізуватимуть свої амбіції, напрацьовуватимуть навички та зв’язки. Їм
здаватиметься, що доба закоротка: всюди треба
встигнути. Єдиний несприятливий місяць – березень. Його варто провести на природі, уникаючи
велелюддя. Фінансова стабільність триватиме ще
й у 2014 році. Одне прикро: вам заздритимуть.
Берегти почуття близьких – запорука сімейного
щастя Козерогів. Не бійтеся ділитися вдачею
з рідними: вона від цього тільки зростатиме.
Приділіть увагу самопочуттю навесні та восени. Профілактика – найкращий оберіг для
вашого здоров’я.

Рік Тельців пройде активно. Вдалими будуть
пошуки нових партнерів і впровадження нових
технологій. Не заводьте оборудок з людьми,
які вам не подобаються. Фінансові непорозуміння до жовтня мають владнатися.
Вдалий рік для Тельців творчих професій.
У сімейному житті великі проблеми з
родичами, особливо з дітьми, натомість
з коханими все простіше: побільше
романтичної ніжності, поменше буркотливої критики. Зміцнюйте імунітет,
восени бережіть горло від застуд. Ті,
хто займаються фізичною працею, на
початку літа ризикують травмуватися.

Два в одному

СТРІЛЕЦЬ: Майстра
вчити – лише псувати

КОЗЕРІГ: Наш стрибунець
всюди встигає

ТЕЛЕЦЬ: Усе добре, що
добре закінчується

РАК: З вогню та в полум’я
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Зірки попереджають Водоліїв: штормитиме. Але є можливості здолати суперечності з
колегами, партнерами, контролерами і спонсорами – слід уникати каламутної водички. І зовсім
зле – сперечатися з шефом! До осені з’ясується,
що розвиток забезпечений щонайменше на три
роки наперед. Від сімейних розборок Водолії
успішно відволікатимуться на будівництво чи
ремонти. Спільна діяльність дуже зміцнює стосунки. В разі проблем зі здоров’ям у жодному разі не
вдавайтеся до самолікування! Для Водолія лікар
має переважати над порадами сусідки.

ДІВА: Час
збирати каміння

Діви працюватимуть у різних напрямках,
методично й фахово, залучатимуть до справ
родину і друзів. Свої люди – ключове слово для
Дів 2013-го року! Це вони підстрахують у підйомі
на кар’єрні вершини та освоєнні нового бізнесу.
Фінансові негоди початку року забудуться в другому півріччі. Особисте життя буде насиченим і
повним приємних подій. Самотність Дівам не
загрожує, натомість у багатьох Дів народяться
діти. Здоров’я дів також не підводить: коли
спроможетеся уникати конфліктів, енергетика й
самопочуття будуть на висоті, дозволяючи спокійно братися за будь-які справи.

Якщо помандер втратив аромат, оббризгайте його ефірними оліями апельсина й кориці та на кілька днів залишіть в герметично
закритій посудині. Туди ж можна досипати
гвоздики чи інших прянощів.
Вибирайте апельсини з тонкою шкіркою і
трішки прив’ялі. Потримайте придбані апельсини в теплому, темному місці, після чого їх
варто обсипати подрібненою корицею. Тепер
помандер ароматизуватиме понад півроку.
Зберігаються такі апельсини досить довго.
Навіть висихаючи, зменшившись в розмірі,
вони виділятимуть приємний аромат.

Помандером називають
традиційну різдвяну англійську
прикрасу. Нині помандерами
прийнято називати ароматизатори
повітря, створювані з різних
прянощів та фруктів. Це чудові
Помандер власноруч
освіжувачі повітря з корисними
Виберіть фрукт і нанесіть на нього фловластивостями. І не тільки.
мастером контури майбутнього малюнка.
Помандер здатний поліпшувати
Орнаменти можуть бути будь-якими. Поставте його на серветку, для вбирання соку,
настрій, знімати стрес і надихати
і проколіть зубочисткою в потрібних місцях.
на вас святковий настрій.
У дірочки на плоді вставте бутони гвозди-

СКОРПІОН: Ліс рубають
– тріски летять!

Скорпіони енергійні, це відкриває перед
ними гарні перспективи. Але є проблема: не
можна покладатися ні на кого, окрім себе. Відтак
дійте за принципом «сім разів відміряй – один раз
відріж». Фінансові справи нерівні, великі витрати
небажані, так само, як кредити.
Ймовірно, що справдиться якась давня мрія.
Особистої уваги потребує сім’я, до того ж не
лише найближчі, але й далекі родичі. Запасайтеся терпінням і сховайте свій отруйний хвіст. За
певної завбачливості здоров’я великих проблем
не обіцяє. Зміцнюйте імунітет і уникайте застуд
навесті та восени.

ки. Крім цього, апельсинову шкірку можна
фігурно нарізати, намітивши заздалегідь
контури гострим ножем або скальпелем.
Потім обваляйте помандер в порошковій
суміші (пропонована порція розрахована
приблизно на чотири плоди): чверть склянки меленої гвоздики, півсклянки меленої
кориці, 2-4 чайні ложки меленого перцю,
2-4 чайні ложки мускату, чверть склянки
подрібненого фіалкового кореня і трохи
ванілі. Тепер покладіть помандер у паперовий пакетик, щільно закрийте і покладіть у
теплому, темному місці, наприклад, і шафі
на декілька днів, аби висушити. Процес
можна пришвидшити, використавши духовку за невеликих температурах.
Готовий помандер буде ароматизувати
приміщення кілька місяців. Його можна
обв’язати ошатною стрічкою і підвісити
будь-де.

РИБИ: Не шукай сто гривень,
коли маєш сто друзів

Риби, що збережуть партнерів, завжди будуть
«на коні». Зірки застерігають від конфронтації,
інтриг та «розборів польотів». Віддайте перевагу
гнучкості й дипломатичності, тоді й конкуренція
працюватиме вам на користь. Особливих проблем
з фінансами не передбачається, хоча й злетів теж.
У коханні Рибам варто проявляти менше егоїзму.
Гарний рік для шлюбів і розвитку стосунків.
Більше уваги дітям та старшим родичам – і матимете справжню ідилію. 2013-го не перевіряйте
здоров’я на міцність. Покращити його допоможе
власна стихія: запишіться до басейну.

Алла ЧУЖИНСЬКА, астропсихолог,
спеціально для «Версій»

симфонічні
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Браво, «Бревіс»!

16

Щедрі оплески та вигуки «на біс» – заповнена вщент зала філармонії вельми
емоційно реагувала на рок-класику у виконанні симфонічного оркестру «Бревіс».
Молоді музиканти з Рівного, Луцька та Львова виконували у власному аранжуванні
славетні хіти Майкла Джексона, «Metallica», «Queen», «Deep Purple», «Muse»…
Родзинкою ж музичного вечора стала пісня Pink Floyd «Another brick in the wall»,
яку симфонічному оркестру допоміг виконати… хор учнів чернівецької музичної
школи №1!

Музиканти пообіцяли
приїхати до Чернівців
ще раз – 25 лютого

Квитки на симфонічний рок розкупили за кілька
днів. Понад півсотні меломанів у приміщенні Філармонії стояли попід стінами!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора
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