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Невідомі
«хулігани»
жорстоко
побили
журналістку
Тетяну
Чорновол,
відому своїми
критичними
матеріалами
про перших осіб
держави, серед яких
президент Віктор
Янукович і міністр
внутрішніх справ
Віталій Захарченко

4 стор.

Машину журналістки злочинці кілька разів
ударили кузовом свого джипа. Потім витягли
її з машини, побили й кинули в кювет.

Справжні
людські
історії
боротьба зі зловживаннями, творчі пориви й прориви,
житейські клопоти й труднощі, секрети непростої праці,
горе та радощі простих та надзвичайних буковинців
Робітники та професори, підприємці й політики,
поети, лікарі, філософи та непрОсті сільські бабки – щономера на шпальтах газети «Версії»!
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БАНК СКАРГ

погляд політолога
ОРДІ ПОТРІБНИЙ «АНШЛЮС»,
який перетворить Україну
на окраїну відродженої
Російської імперії

Азаров
бідкається,
що Майдан
«затьмарив»
його досягнення

П

рем’єр Микола Азаров обурений тим, що ЗМІ більше
цікавляться протестами в Україні ніж
досягненнями уряду. Про це він заявив, відкриваючи засідання Кабміну
у середу.

Азаров перерахував досягнення
свого уряду за 2013 рік. І нагадав, що
після трьох з половиною років Януковичу вдалося змінити газову угоду з
Росією. «Президент України, образно кажучи, зняв газовий зашморг з
української економіки, який коштував
народу 20 мільярдів переплачених
доларів», – заявив прем'єр. За його
словами, президент також домовився
про нормалізацію торгових відносин
з Росією. В умовах світової рецесії та
падіння товарообігу з Росією уряд
виконав усі соціальні зобов'язання.
«Ми уникли падіння ВВП і за підсумками року вийдемо приблизно на
0%, порівняно до 2012 року», – наголосив прем’єр. – Уряд не допустив

і розкручення інфляційних процесів і
утримав від девальвації національну
валюту». За його словами «у найскладніших умовах ми не просто виживали, а й будували дороги, мости,
лікарні, школи…»
Азаров нагадав, що минулого
тижня Янукович запустив другий блок
Дністровської ГАЕС, «найбільш технологічно досконалої електростанції в
Європі», але ніхто цього «не побачив
на екранах телевізорів».
«На превеликий жаль, практично нічого з того, що я перерахував,
громадяни України не побачили на
екранах телевізорів. Усе заглушив
інформаційний шум Майдану», – обурювався прем’єр.

На Народному вічі створили
Громадське об’єднання «МАЙДАН»
На п’ятому Народному
вічі, 22 грудня, на Майдані
Незалежності Юрій Луценко
оголосив про створення народного об’єднання «Майдан». Він закликав присутніх

стояти «до того часу, доки
режим Януковича не буде
повалений». За словами політика, до цієї організації мають записатися «мільйони
тих, хто був, є і ще буде на

Майдані. 10 мільйонів членів
цієї організації, з 10-ма мільйонами однакових значків, з
10-ма мільйонами однакових
планів у голові».
«Навесні ми повинні за-

безпечити територією свободи Центральну Україну,
влітку територія свободи дійде до Криму», – прогнозує
Луценко.

Вл. інф.

Дітей забирають з сиротинців.
Навіть хворих
Протягом 2013 року
на Буковині всиновили
21 дитину. Чотирьох із
них взяли до своїх родин
іноземці. На щастя, за три
останні роки не трапилося
жодного випадку
жорстокого поводження з
дітьми в дитячих будинках
сімейного типу, прийомних
сім’ях та сім’ях опікунів,
не було й скасування
усиновлення.
– На Буковині налічується 1211
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже 90% із
них виховуються у прийомних сім’ях
та будинках сімейного типу, – каже

Юлія ЯКІВЧЕК, начальник служби у
справах дітей обладміністрації. – Нині
ми боремося за збереження біологічних сімей. Зокрема, цього року три
матері хотіли відмовитися від новонароджених у пологовому будинку.
Завдяки злагодженій роботі медиків і
соціальних робітників нашої служби,
дві жінки змінили рішення й забрали
діток додому.
За рік, що минає, вдалося зберегти 95 сімей, дітки з яких були вже приречені на інтернатівське майбутнє.
Нещодавно, наприклад, до соціального працівника звернулася жінка
з чотирма дітьми. Скаржилася, що
сім’я без грошей, а чоловік полюбляє
випити та ще й надавати стусанів. Думала віддати дітей до інтернату та піти
працювати, – розповідає далі Юлія
Іванівна. – Ми створили спеціальну
комісію, яка з’ясувала, що родина
щомісяця отримує близько п’яти тисяч
гривень. Але майже всі гроші йдуть на
погашення кредитів. Звісно, ми взяли

їх під опіку, тим паче – в зимовий
період. Намагаємося навчити розпоряджатися сімейним бюджетом, забезпечувати усім необхідним першочергово дітей, налагоджувати побут.
Далі – справа вже за батьками.
Є в області і дев’ятеро дітей-інвалідів, від яких відмовилися батьки.
Усі вони проживають у Магалянському
інтернаті.
– Раніше прийомна сім’я, яка брала на виховання дитину-інваліда,
отримувала від держави щомісяця два
прожиткових мінімуми. А від 1 грудня
до цієї суми додали ще й пенсію по
інвалідності. Тож сума відчутно зросла, – наголошує Юлія Яківчек. – Тож,
якщо раніше буковинці обирали для
усиновлення виключно маленьких
здорових діток, то останнім часом
беруть різних: і підлітків, і школярів, і
з хронічними захворюваннями. Тобто
люди перестали боятися цього. І це
величезний крок уперед.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Німецьке слово «аншлюс» означає «приєднання». Ним традиційно означають політику
гітлерівської Німеччини щодо Австрії. Нацистська пропаганда з Берліна постійно переконувала німецькомовних сусідів-австрійців,
що ті є частиною «єдиної німецької нації», тож
їм, буцімто, треба негайно об’єднатися з німцями. 1938 року німецький Вермахт здійснив
обіцяний «аншлюс», змусивши австрійців розділити сумну долю Німеччини під час Другої
світової війни.
Невже історія й насправді повторюється? Нині українці є об’єктом
політики нового «аншлюсу», яку проводить путінська Москва. Її основи
закладалися ще у пору розпаду СРСР. Правляча в Радянському Союзі
партійно-господарська номенклатура та її чекістсько-військова опора
не бажали справжньої руйнації найбільшої держави світу, та не мали сил
для її збереження. Тому в процесі дезінтеграції країни доклали чималих
зусиль для утримання ефективних важелів впливу на владні верхівки
нових держав, які виникали на місці колишніх радянських «республіксестер». Особливу увагу приділили вивезенню до Москви найважливіших документів КДБ, за допомоги яких можна було шантажувати нових
політичних лідерів. Крім цього, кремлівські ляльководи залучали щойно
сформовану верхівку колишніх республік СРСР до вкрай корумпованого
бізнесу, особливо у сфері нафтогазових оборудок.
Москва намагалася утримати у власних руках контроль над економікою, зовнішньою та внутрішньою політикою країн СНД, їхніми
збройними силами та інформаційною сферою. Важливим інструментом впливу вона вважала Московський патріархат, а також шукала
можливості втручання у формування політики сусідніх держав у галузі
освіти й культури. Грошей на таку діяльність за президентства Путіна
Кремль не шкодував. Кінцевою метою цих скоординованих зусиль стало
відновлення російської імперії із включенням до її складу втрачених у
1991 році територій.
«Облом» стався від самого початку в балтійських країнах. Латвія,
Литва та Естонія негайно провели люстрацію, чим позбавили пряму московську агентуру можливостей формувати їхню політику. Вступивши
до НАТО та ЄС, три країни отримали дієві міжнародні гарантії свого незалежного існування від Москви. Кремль врахував цей досвід, тож коли
Україна й Грузія спробували повторити шлях балтійських держав, вони
отримали могутній удар з півночі. 2008 року Грузія зазнала поразки у
війні з Росією, а згодом її президент Саакашвілі та його партія змушені
були поступитися владою проросійським політикам. Одночасно Україна
пережила кілька інформаційних і торговельних воєн з Росією, зазнала
відчутних матеріальних та інших втрат. Президент Ющенко і «помаранчеві» програли вибори «регіоналам», яких прямо підтримував Кремль,
в тому числі через російські ЗМІ, які безперешкодно діють в Україні.
«Аншлюс» України готувався давно, нині операція вступає у найважливішу фазу. Москві вдалося зірвати підписання Києвом асоціації з
ЄС, тепер вона намагатиметься задушити Україну фінансовою удавкою.
Та повною несподіванкою для Путіна виявився Майдан і взагалі розмах
протестного руху українців. Прибічникам імперських ідей здавалося,
що вони остаточно дискредитували українську «нєзалєжность», відтак
можуть скористатися для її ліквідації масовим невдоволенням рядових
громадян діями зажерливої та брехливої київської влади. Проте
розрахунки не справдилися. Образлива московська пропаганда,
знущальне ставлення Кремля до всього українського вплинули навіть на багатьох з тих українців, які раніше з симпатією ставилися до
путінської Росії. Повне нерозуміння українського менталітету зіграло
злий жарт з авторами імперських планів.
Москва поспішає з «аншлюсом», враховуючи історичний досвід: у 1939-1940 роках Сталін спромігся повернути до складу СРСР
більшість утрачених царською імперією земель. Тоді скористалися
ностальгійними настроями багатьох колишніх підданих царя-батюшки у країнах Балтії, на Волині й Поліссі, у Західній Білорусі. А
молоде покоління, що виросло в інших умовах, ще не встигло прийти
до влади. Нині така ж ситуація в Україні: молодь лише готується до
активної участі в політичному житті. А в реалізації імперських планів
можна спиратися на тих амбітних представників старшого покоління, які розчаровані своєю непотрібністю в олігархічно-кримінальній
державі, що нею володіють представники відомої єнакіївської «Сім’ї».
Або ж на тих представників правлячого режиму, досьє на яких вчасно
були вивезені до Москви і нині дають можливість шантажувати людей
з чорними плямами в біографії.
Час не терпить. Уже через десяток років життя України визначатимуть представники нової генерації, що виросли за часів незалежності й сповідують зовсім інші цінності, ніж вірна спадкоємиця
Золотої Орди – сучасна Москва. Та й сама Росія може опинитися в ту пору
у стані напіврозпаду чи навіть повної дезінтеграції. Тож Орда поспішає
здійснити «аншлюс», доки відчуває в себе сили. Тільки масовий опір
українців здатний попередити втрату нашою державою залишків свого
суверенітету та остаточне перетворення на провінційну, маловідому
світові, тепер уже остаточно окраїну відродженої Російської імперії.

Ігор БУРКУТ
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Новий рік мітингувальники
зустрінуть з Дідом
Майданом
На Майдані вже поставили 17-метрову
ялинку, яка й стане головним новорічним
символом. Гостей свята розважатиме Дідусь
Майдан.
Польові кухарі Майдану брати Дорожівські обіцяють на Новий
рік святкове меню: юшку, олів’є, шубу. Олів’є готуватимуть і буковинці біля намету «Буковина-Чернівці». Про це розповів волонтер
Олег, який спеціально поїхав додому в Чернівці за продуктами
для салату. Буковинці на Євромайдані відзначаються особливою
гостинністю: біля їхньої «буржуйки» весь час гріються люди, біля
ялинки фотографуються всі охочі. Новий рік на Майдані планують
зустріти понад 100 буковинців.
А ще депутат Михайло Блавацький (фракція «Свобода»)
заявив, що на Майдані новорічної ночі має відбутися великий
святковий концерт: ведуться перемовини з всесвітньовідомими
виконавцями Modern Тalking та Pink Floyd.

Галина ЄРЕМІЦА, спеціально для «Версій»,
Київ-Чернівці

СБУ підтверджує заборону
в'їзду в Україну деяким
іноземцям
МЗС від цієї заборони
відхрещується. І обидва
заперечують існування так
званого «списку Царьова».
«Служба безпеки України повідомляє, що у листопаді-грудні ц.р., відповідно до п.1 ст.13 закону України «Про
правовий статус іноземців», в інтересах
забезпечення національної безпеки України прийняла рішення щодо тимчасової
заборони в'їзду в Україну ряду іноземних
громадян», – йдеться у повідомленні
прес-центру СБУ .
При цьому в СБУ зазначають, що рішення стосовно кожної особи приймалося
окремо, а не за т.зв. «списком ЦАРЬОВА»,
відомості про який розповсюджують ЗМІ.

Прізвищ осіб, на які розповсюджується ця заборона, в СБУ не
називають.
Нагадаємо, народний депутат
від Партії регіонів Олег Царьов 9 грудня
направив запит до СБУ та МЗС. У ньому
він просив заборонити в'їзд до країни
36 громадянам Грузії (серед них – ексПрезидент Грузії Михайло Саакашвілі),
США та ЄС. 24 грудня, за інформацією
самого нардепа, його запит задовольнили. Про це повідомляє «КоммерсантЪУкраина» зі слів самого Царьова. Цю
інформацію підтвердив і Віталій Кличко
на брифінгу у Штабі національного спротиву.
За українським законодавством,
заборонити в’їзд до країни можна трьом
категоріям громадян. Це особи, причетні
до кримінальних правопорушень, терористичної діяльності або ж ті, хто може

Шахова партія? Гра у піддавки? Вистава? Ні – сесія
Бо і перше, і друге, і третє
– все разом і є сесією обласної
ради, де кожний – герой і кожний
має свою роль. Ось тільки Робін
Гудів – захисників інтересів
громади – серед цих героїв
майже нема. І це усім нам – кара
Божа. Бачили ж очі, що обирали?
Тепер їжте, аж повилазьте!

П

ід час 20-ої сесії VI скликання, що відбулася у понеділок, мимоволі стала
свідком кулуарних розмов депутатів, від яких
волосся стало дибки. Вони відверто говорили
про добрячий «чемойданчик», який мовляв віднесли «на святкування» нашим очільникам. Тож
тепер їм треба або «відсапати», як на Буковині
кажуть, або віддавати його назад. (Йой, мабуть,
чорне піднебіння в наших депутатів, якщо вони
так заздрять тим, кому дісталася «подяка»).
Утім, дива почалися від самого початку, коли
на виступи записалися 25 депутатів (це крім 31го питання порядку денного). «Численні записи
на виступи, а потім розмови ні про що – це своєрідна тактика, спрямована на те, щоби не дати
слово тим, хто може сказати щось по суті проблем», – пояснив мені депутат-мажоритарник
Руслан Мельник. І з цим важко не погодитися.
Бо тільки одного з виступаючих хвилювала системна криза в Україні, яка може негативно позначитися на Буковині. Та пропозицію Михайла
Павлюка про прийняття звернення депутатів
облради до своїх районних колег щодо неподільності України, сесія не підтримала. Напевно,
дехто з присутніх має-таки румунські паспорти,
про що подейкують злі язики вже давно.

Київстарівських базових
станцій над дітьми й хворими
не буде

Щ

е далекого 2009 року сесія облради
прийняла рішення про заборону ставити вишки (по-науковому – базові станції чи
фіксовані антени) мобільних операторів над
школами, дитячими садками й лікарнями. Через
4 роки ініціатором скасування цього правильного і позитивного рішення виступив… лікар і
депутат В.Нікітін. Адже ПрАТ «Київстар» хоче
поставити вишку над 14-им корпусом університету на вул. Кафедральній, 2 та у Садгорі над
геріатричним пансіонатом.
Коли під час обговорення цього питання
депутат І. Шилепницький запитав у Нікітіна про
його фах, чоловік певним чином знітився. Адже
йому особисто, як нікому іншому, добре відомо
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про негативний вплив як вишок, так і мобільних
телефонів на людей, а особливо дітей та хворих.
Але ж хто рахується з чужим здоров‘ям, коли на
кону гроші. Тож в обґрунтуванні до проекту запропонованого ним рішення п. Нікітін навів приклад міста Яремче, де міська рада демонтувала
базові станції, що нібито й призвело мало не до
колапсу міста й втрати туристичної привабливості. Позитивний нібито приклад навів і голова
обласної ради, який нагадав, що один головний
лікар, завдяки вишкам, утримує всю лікарню.
Та все ж депутатам вистачило здорового
глузду не скасовувати рішення своїх колег попереднього скликання. Зате після завершення сесії
вони жваво обговорювали, хто ж так жорстоко
підставив молодого депутата-регіонала…

Депутати не знають, кому
передають майже задарма
природні багатства краю

Ш

ість разів депутати голосували питання щодо надання спеціального
дозволу на користування надрами приватному
підприємству «Дністер-1». І під завісу сесії голові облради вдалося-таки протягнути його. «Я
виніс на розгляд це питання один раз. Інші рази
ми поверталися до розгляду за пропозиціями
депутатів. Така практика існує», – наголосив
М. Гайничеру. Таким чином ПП з Хотинського
району отримало 10 га вапняного кар’єру.

Цитата з сайту БукІнфо:

…Михайло Гайничеру повідомив, що
йому не відомо, хто є власником «Дністер-1».
Як з’ясувалося, власником підприємства «Дністер-1» є депутат Хотинської
районної ради від Партії регіонів Іван
Заянчуковський. 2012 року хотинський
правозахисник Віталій Криворучко надав БукІнфо інформацію, згідно з якою
Заянчуковський є ланкою у відмиванні
бюджетних коштів. Тож відносно нього,
як директора ще одного підприємства, під
назвою «ТзОВ «Дністер», 2008 року прокуратура Чернівецької області порушила
кримінальну справу за фактом надання
неправдивих відомостей про пошкодження сільськогосподарських культур
від стихійного лиха на площі 150 га».

Утім, може, все це – нагнітання негативу? Та
ось документ з назвою «УГОДА про співробітництво та організацію взаємовідносин у соціальноекономічному розвитку с. Пригородок», підписаний сільським головою В.Гунявим і директором
ПП «Дністер-1» І. Заянчуковським. У пункті 4
читаємо: «У випадку необхідності СТОРОНИ виконуватимуть взаємне фінансування спільних
проектів на безоплатній та безпроцентній основі.

Для цієїї мети кошти будуть акумулюватися на
рахунку однієї із СТОРІН; розмір, сума та порядок їхнього використання будуть визначені
окремою угодою СТОРІН». То чи не фільчина це
грамота, вибачайте за грубість? Адже має йтися
про інвестування коштів тієї сторони, яка бере
у громади в користування надра. В Угоді мають
зазначатися конкретні суми, що вкладатимуться
в соціальний розвиток села і району. Натомість,
з’ясовується, що сільська рада може ще виділяти якість кошти приватнику. Ну і ну! Чи не
варто обласній прокуратурі звернути увагу на
таке рішення? Утім, газета допоможе правоохорорнцям і відстежить цю проблему, адже
депутатам пообіцяли наступної сесії доповісти
про укладання додаткової угоди з конкретними
сумами інвестицій у село та район.

Землю – лікарям, дітям,
акторам

Н

а 20-й сесії дозвіл на розробку проекту
землеустрою й технічної документації
отримали шість об’єктів, серед яких Чернівецька
обласна клінічна лікарня, обласний академічний
театр ляльок, багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей та інші. Відбулося це згідно з
нововведеннями чинного законодавства у сфері
земельних відносин, згідно з якими установи та
організації, що належать до спільної власності
територіальних громад, можуть оформляти право на земельну ділянку, на якій вони розміщені.

Депутати, як жінки, люблять
переможців?!

П

ринаймні, на цьому небезпідставно
наголошував депутат від Сторожинецького району Руслан Мельник. Бо чому б то
більшість обранців проігнорувала позачергову
сесію щодо подій 30 листопада на Майдані Незалежності у Києві? «Легше всього не прийти
та почекати, доки шальки терезів схиляться у
той чи інший бік, а потім висловити свою палку
прихильність переможцю! – сказав у виступі
на сесії депутат. – Та обов’язок кожного – чітко
висловлювати свою позицію. Тож для ефективності роботи депутатського корпусу пропоную
голові обласної ради в обов’язковому порядку
бути присутнім на всіх зборах депутатів, навіть
якщо він має протилежну думку до тієї позиції,
що її висловлюють учасники зборів. Бо Михайло
Іванович є головою всієї ради, а не тільки більшості від Партії Регіонів». Крім того, Р. Мельник
запропонував депутатам ПР зобов’язати голову
фракції чи його заступника бути присутніми на
всіх погоджувальних радах, що їх призначає
голова ради. А керівникам опозиційних фракцій – проводити інформаційно-роз‘яснювальну
роботу з усіма депутатами, незалежно від політичних уподобань.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

загрожувати національній безпеці країни.
Відтак серед персон нон-грата опинилися
науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при університеті
Джонса Хопкінса Тарас Кузьо, відомий
німецький політолог Андреас Умланд, а
також Фінк Брайн, Василик Мирон, Олександр Рос (всі – США). Пана Роса Олег
Царьов назвав «найкращим фахівцем
у світі з організації революцій через соціальні мережі».

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії», КиївЧернівці

кримінал

Ч

ернівчанин порізав людей і
побив жінку. У багатоквартирному будинку, що на вулиці Червоноармійській обласного центру,
30-річний чоловік побив жінку та
поранив ножем людей. Міліцію викликала сусідка. Коли правоохоронці подзвонили у двері квартири, їм
відчинив чоловік, у якого руки були
у крові. У коридорі на підлозі лежала
жінка, що від шоку не змогла навіть
заговорити. За інформацією міліціонерів, чоловік поводився агресивно,
лаявся й намагався вдарити одного з
правоохоронців. Буяна затримано.

Н

а Буковині туман забрав життя
велосипедиста. Для 49-річного
буковинця велосипедна мандрівка
виявилася трагічною. На автодорозі
«Данківці-Вартиківці–КПП «Сокиряни» на нього наїхав автомобіль
«Опель Астра», який рухався назустріч. Водій автомобіля сам викликав
швидку й правоохоронців, надав
першу медичну допомогу. Та від
отриманих травм велосипедист помер
на місці пригоди. Співробітники ДАІ
встановили, що водія «Опеля» засліпило світло фар зустрічного авта.
Зменшивши швидкість, він спробував
об’їхати явну тіньову перешкоду.
Цієї миті велосипедист різко виїхав
на проїжджу частину. Відтак водій
«Опеля» не мав змоги уникнути ДТП.

Ч

ернівчанин викрав у «Сільпо» дорогі сигари. А пояснив
свій вчинок тим, що… дуже хотів
курити. Він розбив вітрину стелажа,
поцупив сигари на суму 435 гривень
і спробував винести їх через касу,
не заплативши. Як повідомляють у
прес-службі ДСО, злодія затримали.

П

’яні чоловіки на «Фольксвагені» проривалися через кордон.
На пункт пропуску «Порубне» на
великій швидкості в’їхав автомобіль
«Фольксваген» з румунськими номерами. Водій не реагував на вимоги
прикордонників зупинитися, тож
застосували пристрій для примусової
зупинки. І пасажир, і водій – громадяни України і як з’ясувалося, були
п’яними. Вони пояснили, що нібито не
помітили пункту пропуску через туман. За скоєне правопорушення їм доведеться відповідати перед законом.
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Жорстоко побили журналістку

КІНОТЕАТР ЧЕРНІВЦІ
Великий зал: «Крижане серце 3D»: 10.00, 21.30; «47 Ронін»: 15.20, 19.20; «Іван
Царевич і Сірий Вовк 3D»: 12.00, 13.40, 17.30.
Малий зал: «Ромео і Джульєта»: 20.50; «Діана»: 16.40; «Все крім кохання»: 18.50;
«Врятувати Санту»: 10.30, 12.30, 14.20.

Уночі неподалік Борисполя невідомі нападники побили
журналістку та активістку Євромайдану Тетяну Чорновол,
відому своїми критичними матеріалами про перших осіб
держави, серед яких президент Віктор Янукович і міністр
внутрішніх справ Віталій Захарченко.

С

теле

№ 52

У міліції не виключають,
що це… провокація

еред перших про побиття активістки повідомив у Facebook
Олексій Гриценко, син політика Анатолія
Гриценка. За його словами, у Тетяни
«перелом кісток носа, крововилив м’яких
тканин, численні гематоми, запалення
легенів, струс» мозку. Наразі журналістка перебуває у реанімації і потребує як
мінімум трьох складних операцій.
Потерпіла розповідає про жахливу
подію на відео, яке поширюють соцмережі: «Машина велика почала мене
зупиняти, бити по мені. В якийсь момент
вони мене так затисли, що я не могла
їхати ні вперед, ні назад, тоді побігла...
Вони кинулись доганяти і били по голові... Нічого не говорили, просто били».
Побиту активістку кинули у кювет.
Вона викликала міліцію.
«Наразі у міліції розглядають декілька версій нападу на Тетяну Чорновол.
Одна з них – провокація. Адже, як відомо
слідству, активістка неодноразово за-

Теле
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КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«47 Ронін»: 17.40, 22.00; «Крижане серце»: 11.40, 13.40, 15.40, 20.00.

ОРГАННИЙ ЗАЛ
28 грудня, 18.30: Святковий новорічно-різдвяний концерт.

лишалася на ніч у Будинку Профспілок
і пересувалася виключно у супроводі
інших. У ніч нападу вона була одна, тож,
можливо, нападники цим і скористалися», – повідомляє сайт МВС.
За словами заступника начальника
Головного слідчого управління МВС
України Олега Татарова, слідство не
відкидає також версій професійної діяльності Тетяни Чорновол та… можливого
скоєння ДТП (?! – ред.).
Нагадаємо, 8 грудня у своєму блозі
пані Чорновол написала, що постійно
отримує попередження про свій арешт
і що відмовляється переховуватися від
нього.
Раніше ЗМІ повідомляли про серію інших нападів на активістів Євромайдану.
Зокрема, у неділю невідомі спалили авто
та стріляли (впритул, просто в серце) в
активіста «Дорожнього контролю» Володимира Маралова.
– …Пощастило, що куля пішла не в

З 28 по 30 грудня, 13.00: «12 місяців» – музична казка.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
29 грудня, 12.00: «Снігова королева».
2 січня, 11.00, 13.30: «Снігова королева».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

бік серця, а пішла в пахву. Лікар сказав,
що цілилися в серце, але, промахнулися, – розповідає Маралів. – У мене на
курточці емблема металева, і ця залізяка
змінила траєкторію кулі.
Увечері у вівторок у Харкові один з
організаторів місцевого Євромайдану
Дмитро Пилипець отримав кілька ножових поранень. У вівторок стало також
відомо про те, що помер від травм побитий правоохоронцями 18 грудня Павло
Мазуренко. В кількох містах з’явилися
повідомлення про підпал автівок активістів майдану.

Чернівецькі журналісти провели акцію на підтримку жорстоко побитої колеги Тетяни Чорновол. Вони підписали заяву до
начальника УМВС України в Чернівецькій області Олександра Демидова,
начальника СБУ області Сергія Семишкура та прокурора області Павла
Павлюка. У зверненні зазначається, що в цьому ганебному побитті представники місцевих ЗМІ вбачають «ланку одного великого ланцюга — цілеспрямованої кампанії влади з остаточного знищення в Україні вільної
журналістики». Учасники акції стверджують, що подібні розправи не
лише є результатом бездіяльності влади, а й відбуваються з її відома і
сприяння. «Не важко передбачити, що подібні схеми залякування і тиску
на журналістів, апробовані на журналістах центральних ЗМІ, зовсім скоро
знайдуть застосування в регіонах», – зазначається в заяві.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

«Через минуле в майбутнє». Виставка Чернівецької обласної громадської організації
молодих художників «Арт-Нуво».
До 110-річчя від дня народження І. Беклемішевої (живопис з фондів ЧХМ).
«Мрія літати». Живопис М. Джички (Івано-Франківськ).
Новорічно-різдвяна виставка студії «Юний дизайнер» (Чернівецький обласний центр
естетичного виховання «Юність Буковини»).
«Українські митці діаспори. Ярослава Сурмач-Міллс» (листівки з колекції Калини
Гузар-Угрин).

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
1 січня, 13.00: «Білосніжка і семеро гномів».
2 січня, 10.30, 13.00: «Білосніжка і семеро гномів»; 18.30: «Шельменко-Денщик».

Хтозна, чи не через отаку-от
карикатуру в надвпливовому
журналі «The Economist», який
читає вся світова політична
і бізнесова еліта, прихопило
серденько Віктора Федоровича?
Вже кілька днів інтернетсторінками українських ЗМІ
гуляють чутки про нібито інсульт
нашого гаранта. Підтвердження
чи спростування з Адміністрації
президента традиційно
затримуються. Проте анонімні
депутати з Партії Регіонів
заспокоюють: стан здоров'я
Януковича не критичний, наразі
він проходить курс лікування.
«У нього справді є проблеми. Цей
місяць був, напевно, найважчий у його
житті. Він практично не відпочивав. Це,
звичайно, позначилося на його серці і
нервах… Лікарі йому порадили не нервуватися і трошки відійти від справ.
Тому він і не полетів до Москви, принаймні, поки що. Лікарі кажуть, що після
Нового року, якщо все буде добре, Янукович повністю стабілізується і зможе і
далі виконувати свої обов’язки».
Щоправда, злі язики експертів плещуть, що
президент міг «захворіти», щоби у Москві не
підписувати кількадесят «митних» угод власноруч. Хай підписує Азаров. А президент душею
– із євроінтеграційними прагненнями народу…
– Євромайдан – це прагнення людей до кращого життя, – не інакше, як у передінсультному

стані заявив він нещодавно на нараді кандидатам на пости глав райдержадміністрацій. – Коли
ми отримали такий підйом у суспільстві, коли
побачили Євромайдан – я з самого початку
казав: у цьому нічого погано не було.
На думку президента, уся біда – від дії політиків і екстремістів, які захотіли отримати свій
зиск від Євромайдану.
– Дуже багато людей живуть не розумом,
а емоціями. Під час цього емоційного вибуху
на ньому почали грати політики, екстремісти,
різного роду провокатори. Нам треба з цього
всього зробити висновки, і ми це робимо, щоби
в найближчому майбутньому ніколи не допустити таких випадків, – цитує Януковича його
прес-служба. Завершує він свій спіч на традиційно американській ноті: – Господь Бог дав нам
цей іспит, і ми повинні пройти його з відкритим
обличчям, дивлячись людям в очі…
Хтозна, чи розчулили подібні заяви мітингувальників на Євромайданах, проте світова
преса у людське обличчя нашої влади вірити

відмовляється. Головне журналістське питання
тижня – за що Януковичу дісталося від Путіна
таке 15-мільярдне щастя?
– Путін дав Януковичу велику рибину, але
Європа могла б навчити Україну рибалити самостійно, – намагається розібратися в ситуації
«The New York Times»: – «Прояв братерської
любові» пояснюється побоюванням, що протести перекинуться на Росію. Надання кредиту
– не більше ніж «фінансові припарки», але вони
доводять, що Москва готова завдати собі шкоди, аби врятувати проект Євразійського союзу.
– Якщо це братська любов, то така, яку
можна зустріти в неблагополучних сім’ях: Росія
загрожувала (і продовжує побічно загрожувати) українській економіці, – підтримує «The
Washington Post».
Найгострішим випадом щодо «поневірянь»
Януковича та геополітичних амбіцій Путіна
цілком очікувано став виступ сенатора Джона
МакКейна (на засіданні Атлантичної Ради),
який нещодавно повернувся до Америки із

Від 19 грудня 2013-го до 20
січня 2014-го працюватимуть
Різдвяний ярмарок, Палац Діда
Мороза та Льодова ковзанка на
площі Соборній.

1 січня, 14.00: «У сяйві новорічної ялинки»
– концертна програма зразкової вокальної студії «Фенікс» музичної школи №4 м.Чернівців.
4 січня, 14.00: «Новорічний серпантин» –
концертно-розважальна програма за участю
колективів Будинку культури творчої молоді
«Автограф» м. Чернівців.
5 січня, 14.00: «У ритмах новорічних
мелодій» – за участю молодіжних колективів
Центрального Палацу культури.
7 січня, 14.00: «Різдвяна феєрія» – кон-

цертно-розважальна програма за участю
творчих колективів Культурно-просвітницького центру
13 січня, 14.00: «Наша Маланка – надпрутянка» – театралізована розважальна програма Будинку естетики та дозвілля

Парк «Жовтневий»

12 січня, 12.00: Новорічна конкурсно-розважальна програма для дітей

Площа Філармонії:

15 січня, 12.00: «Маланка Фест-2014»

ДО 20 січня

26 грудня: «DeJaVu», м. Чернівці.
27 грудня: «Дикі серцем», м. Львів із презентацією дебютного альбому «Без зайвих слів».
28 грудня: New Year pre-party з гуртом «Капитал», конкурси, шоу-програма.
29 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
30 грудня: «B&R Club», м. Коломия
1 січня: «Jazz Do It», м. Чернівці.
2 січня: «Формула ПЛЮС», м. Чернівці.
3 січня: Solomka-party з «Beer Gun», м. Чернівці.
4 січня: I-RIS, м. Чернівці.

УТ-1

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

цертна програма за участю аматорських колективів Будинку культури «Роша»
м.Чернівців.
8 січня, 14.00: «Різдвяні віншування» – за
участю жіночого вокального гурту «Козацька
берегиня» Центрального Палацу культури.
11 січня, 14.00: «Новорічні забави» –
концертно-розважальна програма за участю
творчих колективів Центру дозвілля дітей та
юнацтва парку ім. Ю.Федьковича
12 січня, 14.00: «Зимові візерунки» – кон-

РІЗВДЯНЕ МІСТЕЧКО У ЧЕРНІВЦЯХ

30 грудня

теле

Євромайдану.
– Президент Путін досі не сприймає того
факту, що Україна є незалежною державою,
– констатує пан Джон. – Він заявив про це публічно. З усіх цих причин Митний союз під головуванням Росії не може бути життєздатним без
України. Справді, ідея сучасної демократичної
України, яка є частиною Європи, – це найгірший
кошмар Путіна, адже, зрештою, громадяни Росії
подивляться на цю заможну Україну і спитають:
«Чому не ми?» Ось чому Президент Путін не зупиниться ні перед чим, щоби зірвати прагнення
України стати частиною Європи.
Проте найболючішого ляпаса українській
владі заліпила «Financial Times», цитуючи заяви ФБР і Департаменту юстиції США. Уся світова бізнес-еліта дізналася, що в Україні тотальна
корупція і навіть корпорації зі світовим ім'ям
змушені давати хабарі, щоби співпрацювати
з нами.
Так, експортуючи зерно з України, щоби
повернути ПДВ на суму понад $100 млн., корпорація Alfred C.Toepfer, – найбільший світовий експортер сільгосппродукції, –змушена
була заплатити $22 млн. хабарів українським
чиновникам. Корпорація ще й «втрапила», бо
у США за дачу хабарів за кордоном на неї тепер
чекають численні кримінальні переслідування,
суди і колосальні штрафи!.
Україні ж ця історія на довгі роки «гикнеться» непоправною шкодою діловій репутації
та інвестиційному клімату. Відтепер в очах
будь-якого цивілізованого міжнародного бізнесу українська влада – це огидний злочинний
синдикат, який дивиться на будь-яке бізнесове
судно у своїх портах голодними очима сомалійського пірата. І очолює цих піратів хто?
Правильно, Віктор Федорович Янукович, права
рука Володимира Володимировича Путіна.
…Принаймні, на це своєю карикатурою
натякає журнал «The Economist». Який читає
вся політична й бізнесова еліта світу. Від цього
серденько – та й не заболіло б?

ялинок:
Адреси Новорічних
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ПАБ «PUBLIK»

констатації

Кишенькові диктатори Путіна

Звеселяйся, люде: Рік щасливий буде!

Соборна площа:

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
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30.12.2013 - 05.01.2014

ТРК «Ера».
06.00,07.20,08.30 Погода.
06.05 Х/ф «Летюча миша».
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Новий рiк з доставкою
додому.
08.40 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
10.15 Полiттеатр.
10.35 Без цензури.
11.10 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
11.30 Не вiр худому кухарю.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25,18.55 Погода.
12.30 Як це?
13.10 Д/ф «Амосов. Сторiччя».
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.40 Вiкно до Америки.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф «Фронт в тилу ворога».
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.00 Фестиваль гумору «Умора».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Знак питання.
21.40 «Десятий бал». О. Малiнiн.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «Снiгуроньку викликали?»
00.20 Новий рiк з доставкою
додому.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.05 Всеукраїнський фестиваль «Зорянi мости».
04.05 Х/ф «Днi лева».
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.05 Комедiя «П`ятiрка шукачiв
скарбiв».
07.35 Комедiя «Джентльмени
удачi».
09.25 Комедiя «Коханнязiтхання».
11.30 Комедiя «Кохання-зiтхання
2».
13.30 Комедiя «Кохання-зiтхання
3».
15.30 Х/ф «Iронiя долi, або З

легкою парою!»
19.30,01.55,05.45 «ТСН».
20.00 Комедiя «Ялинки».
21.55 Комедiя «Ялинки 2».
00.00 Комедiя «Римськi пригоди».
02.25 Т/с «Домашнiй арешт».

Iнтер
05.25 Х/ф «Малахольна».
0 7 . 0 0 « Ра н о к з I н т е р о м .
Новорiчний випуск».
09.00 «Школа доктора Комаровського».
09.35 «Концерт М. Задорнова «З
першим смiхом».
10.30 Т/с «Поговори зi мною про
любов».
14.05 «Алла Пугачова - Рiздвянi
зустрiчi».
16.55 «Чекай на мене».
18.55 «Торкається кожного.
Новорiчний спецвипуск».
20.00 «Подробицi».
2 0 . 3 0 Т / с « О с о бл и в о с т i
нацiонального маршруту».
00.05 Х/ф «Снiжний янгол».
01.50 Подробицi.
02.20 Х/ф «П`ять зiрок».
04.00 Х/ф «До Чорного моря».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,04.20 М/ф «Опудало».
05.40 Про-Ziкаве.ua.
06.30 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с «Морський пiхотинцi».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Морський пiхотинцi».
18.45 Факти. Пiдсумки року.
20.15 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
22.00 М/ф «Три богатирi на далеких берегах».
23.30 М/ф «Ку! Кiн-дза-дза».
01.20 Х/ф «Пiд прицiлом». (2).
02.40 Х/ф «Робiн i Мерiан».

5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00
.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35

Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/
Хронiка тижня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35
Час. Пiдсумки дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

«2+2»
06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв».
11.00 Т/с «Гончi».
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл». (2).
20.00 «Нове Шалене вiдео».
20.30 «Облом UA. Новий сезон».
21.00 «Новини 2+2».
21.25 «ДжеДАI».
21.55 Х/ф «Скелелаз». (2).
23.55 Х/ф «Чужi на районi». (3).
01.35 Х/ф «Апокалiпсис:
Останнiй день». (2).
03.05 Х/ф «Фучжоу».

ТРК»Україна»
06.00,07.15,03.40 Т/с «Вiддiл.
Знову новий!»
07.00,19.00 Подiї.
08.15,22.30 Т/с «Слiд».

10.00 Х/ф «Зимове танго».
13.50 Т/с «Анютине щастя».
18.00,19.20 Х/ф «Вийти замiж за
генерала».
22.00,03.10 Подiї дня.
23.20 Х/ф «Брiджет Джонс. Гранi
розумного». (2).
01.30 Х/ф «Березневi iди». (2).
05.20 Срiбний апельсин.

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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
08.30 Д\фільм «Неповторна
природа»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Смаки культур»
12.30 Д\фільм «Розкішні мандрівки»
13.20 «На музичній хвилі»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Неповторна
природа»
01.20 Д \фільм «Екожиття»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:05, 21:00 Кінозал «Малятко»
07:20, 09:45, 14:55, 17:00, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер»
Підсумковий випуск
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:25, 19:30, 21:25 Афіша

понеділок
понеділок
08:30 «Західний експрес»
09:00, 18:00 «Феєрія мандрів»
09:30 «Юний рятувальник»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Музична програма» рум.
мов.
17:10 «Хенд мейд»
18:30 «Юний рятувальник»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
22:00 Х/ф «Бендслем (1)

ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти
нiндзя».
10.00 М/ф «Пiнгвiн Джаспер:
подорож на край землi».
11.45 Єралаш.
12.25 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
14.15 БАгиня шопiнгу. Без цензури.
15.55 УТЕТа тато!
16.55 Королева балу.
18.05 Моду народу.
20.00 Т/с «Два батька i два
сина».
21.00 Супердискотека 90-х.
00.50 Вечiрнiй гон.
02.05 Це любов 2.
03.20 З ночi до ранку.

НТН
05.10 Т/с «Вiдчинiть, мiлiцiя!»
08.30 «Агенти впливу».
09.30 «Правда життя. Професiя
Дiд Мороз».
10.15 Т/с «Стрiлець».
14.30 Т/с «Павутиння 7».
19.00,02.10 «Свiдок».
19.30 Т/с «Нiмий».
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.30 Х/ф «З-пiд землi». (2).
02.45 Т/с «Згадати майбутнє».
(2).

СТБ
05.25 «Чужi помилки.
Пiвмiльйона за сина».
06.10,16.05 «Все буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.10 Х/ф «Новий старий будинок».
11.00,23.55 Х/ф «Службовий
роман».
14.00 «Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.25 «Х-фактор 4».
02.40 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15,06.10 Teen Time.
05.20 Пекельне побачення.
06.15,06.40 М/с «Губка Боб».
06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,02.00 Погода.
09.00 Х/ф «Володар перснiв.
Братство персня».
12.45 Файна Юкрайна.
13.30,20.00 Т/с «Трохи не в
собi».
19.00,01.55 Репортер.
19.20 Абзац!
22.10 Педан-Притула Шоу.
23.45 Х/ф «Сестри по нещастю
2».
02.05 Т/с «Пан Ам».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Смiшно до болю.

К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.10 Х/ф «Елоїза 2: Рiздво».
10.50 Х/ф «Снiг».
1 2 . 2 0 Х / ф « Д ж е к Ф р о с т.
Снiговик».
14.10 «КВК-2013».
16.15 «Вечiрнiй квартал».
18.15 Х/ф «Канiкули Санта
Клауса».
20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Леся Здєся».
22.15 Х/ф «Пережити Рiздво».
00.00 Х/ф «Свято в наручниках».
01.30 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00,07.20,08.30 Погода.
06.05 Х/ф «Летюча миша».
07.30 Дiд Мороз з доставкою
додому.
08.40 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Т/с «Таємниця старого
мосту».
10.05 Т/с «МонтеКрiсто».
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Погода.
11.50,15.35 Дiловий свiт.
12.00 Рояль в кущах.
12.25 Х/ф «А життя триває...»
14.00 Х/ф «Сiмейний каламбур, або Хто є хто».
15.50 «Мелодiя двох сердець». Новорiчна. С. та В.
Бiлоножки.
21.15 Пiдсумки року.
22.30 Музичнi привiтання.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
22.58 Новорiчне Привiтання
Президента України.
23.00 Фiльм-концерт
«Новорiчна СМС-ка».
УТ-1.
01.20 Фольк-music.
«1+1»
06.20 Х/ф «Рiздвяна пригода».
08.00 Х/ф «Попелюшка».
09.40 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
13.35 Х/ф «Iронiя долi 2: Продовження».
15.45 Комедiя «Ялинки».
17.30 Комедiя «Ялинки 2».
19.30 «ТСН».
20.30,00.00 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал».
23.55 «Новорiчне привiтання
Президента України В. Януковича».
00.20 «Дискотека 80-х».
02.35 «Новорiчний вечiр з
Максимом Галкiним i Володимиром Зеленським».
04.50 «Новорiчний парад зiрок
- 2013».
Iнтер
06.10 М/ф «Свято Новорiчної
ялинки».
07.10 Х/ф «Снiжний янгол».
09.05 «Орел i решка. Назад
в СРСР».

09.55 М/ф «Кунг-фу Панда».
11.30 Х/ф «Карнавальна нiч».
12.50 Х/ф «Дiамантова рука».
14.30 Т/с «Право на любов».
18.00 «Михайло Задорнов
«Новорiчний завзятий день».
20.00 «Подробицi».
20.40 Концерт «Новорiчний
парад зiрок».
23.00,00.00 «Новорiчний
вогник 2014. Нiч великих
очiкувань».
23.55 Новорiчне привiтання
Президента України.
03.10 Мюзикл «Червона Шапочка».
04.55 «Дискотека 80-х».
ICTV
07.00 М/ф «Земля до початку
часiв».
08.15 Факти. Пiдсумки року.
09.55 М/ф «Карлик Нiс».
11 . 4 0 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального пiдлiдного лову,
або Вiдрив на повну».
1 3 . 0 5 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального полювання».
1 5 . 0 0 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiональної риболовлi».
16.55 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
18.25 М/ф «Добриня Микитич
i Змiй Горинич».
19.40 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
21.00 М/ф «Три богатирi на
далеких берегах».
22.15 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
23.57 Новорiчне привiтання
Президента України В.Ф. Януковича.
00.00 Машина часу. Кращi
пiснi всiх часiв.
04.15 М/ф «Ку! Кiн-дза-дза».
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,18.55,22.30,
23.30,00.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,23.00,01.

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.30,08.50 Погода.
06.05 Фольк-music.
07.35 Новий рiк замовляли?
УТ-1.
09.00 Погода.
09.05 Х/ф «Мама».
10.30 Новий рiк на Першому.
12.30 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.
14.10 Фестиваль гумору
«Умора».
15.40,21.25 Фольк-music.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Суперлото, Трiйка,
Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «Зайчик».
00.40 Новий рiк замовляли?
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Новий рiк на Першому.
04.05 Служба розшуку дiтей.
04.15 Х/ф «Днi лева».

«1+1»
06.00 «Шiсть кадрiв».
06.30 Комедiя «Випадок iз
Сантою».
08.05 Комедiя «Снiгуроньку
викликали?»
09.30 Х/ф «Iронiя долi 2: Продовження».
11.35,04.05 Мюзикл «Три
мушкетери».
13.35 Мюзикл «За двома
зайцями».
15.40 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
19.30 «ТСН».
20.00 Мюзикл «Удома».
22.15 Комедiя «Кавказька
полонянка».
00.00,00.55,03.15 Детектив
«Величний Джо».
01.45 Драма «Олiвер Твiст».
Iнтер
06.10 Т/с «Право на любов».
09.15 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
10.50 Х/ф «Дiвчата».

12.30,02.35 Т/с «Новорiчний
переполох».
16.10 Концерт «Новорiчний
парад зiрок».
18.10 «Михайло Задорнов
«Новорiчний завзятий день».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Кращi пiснi 2013».
22.10 Концерт «Анi Лорак - 20
рокiв на сценi».
00.30 Х/ф «Дуенья».
02.10 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.40 М/ф «Ми повернулися!
Iсторiя динозаврiв».
06.45 М/ф «Том i Джерi.
Iсторiя Лускунчика».
07.35 М/ф «Карлик Нiс».
09.00 Х/ф «Чарлi i шоколадна
фабрика».
11.00 М/ф «Альоша Попович
i Тугарин Змiй».
12.25 М/ф «Добриня Микитич
i Змiй Горинич».
13.35 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
14.55 Х/ф «Матриця».
17.15 Х/ф «Матриця. Перезавантаження».
19.40 Х/ф «Матриця.
Революцiя».
22.00 Т/с «Адмiрал».
23.55 Х/ф «Забiйне Рiздво
Гарольда i Кумара». (2).
01.25,04.45 Велика рiзниця
по-українськи.
03.00 Х/ф «Робiн i Мерiан».
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,22.30,23.30,
00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,23.00,01.

31 грудня
00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.
45,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,
23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35
Час. Пiдсумки дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час:
пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
«2+2»

06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00 «Маски-шоу».
10.30 «33 квадратних метри».
12.00 «Обережно, модерн!»
13.30 «Нове Шалене вiдео».
14.40 «Облом UA. Новий сезон».
15.10 Х/ф «Книга джунглiв».
17.10 Х/ф «Порушники на
колесах».
18.50 Х/ф «Замерзлий свiт».
20.25 Х/ф «Блокбастер». (2).
22.20 Х/ф «Той, що знову виганяє». (2).
23.55 «Новорiчне привiтання
Президента України».
00.00 Х/ф «Суперпатруль».
(2).
01.40 Х/ф «Чужi на районi».
(3).
03.00 Х/ф «Мега-акула проти
крокозавра». (3).

ТРК»Україна»
07.00 Х/ф «Брiджет Джонс.
Гранi розумного». (2).
09.00 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
11.00,04.00 Мюзикл «Дуже
новий рiк».
14.15 Т/с «Iнтерни».
19.00 Концерт.
22.00,00.00 Блакитний вогник
на Шаболовцi - 2014.
23.55 Новорiчне привiтання
Президента України В.Ф. Януковича.
02.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2013. Краще.
БУКОВИНА
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 22.10,
02.10 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10,
19.20, 22.00 «Погода»
07.30 М \фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00 14.15 15.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов)
12.00 «Буковинчики-веселинчики»
12.35, 13.50, 16.20 М/фільм
13.20 «Ключ до самопізнання»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія А 3»
19.30, 22.40, 00.10 «Ніч перед
Різдвом або феєрверк почуттів».
20.45 «Вечірня казка»
00.00 З Новим роком!
02.40 «Зелений БУМ»
03.00 «Новорічний рейс».
04.00 Х \фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:25,
16:05 Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 15:20, 17:00 19:35
«Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер»

1 січня
00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,19.
45,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,
23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35
Час. Пiдсумки дня.
15.35 Дорогi депутати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

«2+2»
06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00,23.00 «Маски-шоу».
10.30,00.30 «33 квадратних
метри».
12.00 «Обережно, модерн!»
13.30,23.30 «Нове Шалене
вiдео».
16.30,00.00 «Облом UA. Новий сезон».
18.00 Т/с «Серця трьох».
01.00 Х/ф «Блокбастер». (2).
02.35 Х/ф «Москальчарiвник».
ТРК»Україна»
06.30 М/ф «Вiннi-Пух».
06.40 М/ф «Вiннi-Пух йде в
гостi».

06.50 М/ф «Вiннi-Пух i день
турбот».
07.10 М/ф «Троє з Простоквашино».
07.30 М/ф «Зима в Простоквашино».
07.50,19.00 Концерт.
10.30 Т/с «Вийти замiж за
генерала».
13.50 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2014.
17.00 Х/ф «Пряники з
картоплi».
23.00 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
00.35 Х/ф «Глухар. Знову
новий». (2).
02.10 Т/с «Випробування
вiрнiстю». (2).
05.10 Срiбний апельсин.
БУКОВИНА
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.05, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 15.55,
22.00, 00.00 «Погода»
07.10, 19.30 М/фільм
08.00 «З Новим Роком!»
09.00 «Красен світ»
10.10 «Про Настусю і золоту
рибку»
12.00, 13.30, 15.30 «Красен
світ»
14.30 Концертна програма
16.00, 21.00 «Новий рік у стилі
ретро».
17.30 «Фабрика зірок Діда
Мороза, або чого бажає Снігуронька?»
20.00 «Новорічний каламбур»
21.25 «Зелений БУМ»
21.45 «Вечірня казка»
22.20, 00.10 «На крилах
Сфінкса».
01.30, 05.00 Х/фільм
04.00 «Подіум її життя»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:00, 15:05, 16:20 Кінозал «Малятко»
07:20, 16:05, 19:30, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер
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теле
07:55, 08:55, 13:10, 15:55,
18:40, 21:00, 23:40 Погода
10:00, 19:45 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30 «Блискуча година від
М2»
13:15 Х/ф «Бендслем» (1)
17:10 «Хенд мейд»
17:45, 19:30 Афіша
18:00, 23:00 «Чернівецький
репортер 2013»
18:45 Музичний серпантин
21:10 Х/ф «Гість» (1)
00:00 Новорічний концерт
ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти нiндзя».
10.00 М/ф «Анастасiя».
11.45 Х/ф «Про Червону Шапочку».
14.15 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
17.00 Вiталька.
18.00 Країна У.
23.35,00.05 Вiталька. Новий
рiк.
00.00 Вiтання Президента.
04.00 З ночi до ранку.
НТН
05.00 М/ф «Мауглi».
06.10 Х/ф «Шельменко-денщик».
08.00 Х/ф «Снiгуроньку викликали?»
09.25 Т/с «Нiмий».
13.30,19.35 Т/с «Спецназ поросiйськи 2».
19.00 «Свiдок».
23.00,00.00 «Дискотека 80-х».
23.55 Новорiчне звернення
Президента України.
01.30 «Легенди шансону».
СТБ
04.40,15.00 «Все буде добре!»
04.55 «ВусоЛапоХвiст».
06.10,18.20 «Неймовiрна
правда про зiрок».
07.40 Х/ф «Моя мама - наречена».
09.00 Х/ф «Вiдкрийте, Дiд
Мороз».
10.50 Х/ф «Самогонники».
11.10 Х/ф «Пес Барбос i не-
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звичайний крос».
11.20 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.25,00.01 «Х-фактор
4».
23.55 «Новорiчне привiтання
Президента України В. Януковича».
00.00 «З Новим Роком!»

К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Снiг».
11 . 0 0 Х / ф « Д ж е к Ф р о с т.
Снiговик».
12.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.10 Т/с «Дикий янгол».
15.00 Х/ф «Канiкули Санта
Клауса».
16.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
17.45 «КВК-2013».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Велика рiзниця».
23.35 Мюзикл «Дуже новорiчне
кiно, або Нiч у музеї».
01.35 Мюзикл «Однокласники».
04.45 «Нiчне життя».

ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти нiндзя».
10.00 М/ф «Пригоди Санта
Клауса».
11 . 4 0 Х / ф « Д в а н а д ц я т ь
мiсяцiв».
14.20 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Супердискотека 90-х.
02.05 Х/ф «Про Червону Шапочку».
04.20 З ночi до ранку.
НТН
06.10 М/ф «Свято Новорiчної
ялинки».
07.10 Т/с «Спецназ поросiйськи 2».
14.40 «Дискотека 80-х».
17.00 Х/ф «Їх помiняли
мiсцями».
19.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
22.20 «Крутi 90-тi».
23.15 Х/ф «Огр». (3).
01.00 Т/с «Тiло як доказ 2». (2).
01.50 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi».
03.20 Х/ф «Шельменко-денщик».
04.50 Х/ф «Снiгуроньку викликали?»

СТБ
05.55,16.00 «Все буде добре!»
08.30,18.00 «Неймовiрна
правда про зiрок».
10.00 «Зiркове життя. Випробування алкоголем».
10.55 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
14.25,23.10 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби».
20.00,22.20 «Х-фактор 4».
22.00 «Вiкна-новини».
00.55 Х/ф «Вiдкрийте, Дiд
Мороз».
02.30 Х/ф «Танцюрист диско».
04.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
06.00 Х/ф «Самотнiй Санта
бажає познайомитися з мiсiс
Клаус».
07.20 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санти».
09.30 Х/ф «Рiччi-багач».
11.30 Т/с «Воронiни».
19.00 Х/ф «Чорна блискавка».
21.00 Х/ф «П`ятий елемент».
23.45 Х/ф «Машина часу в
джакузi».
01.45 Т/с «Пан Ам».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Х/ф «Стовпи землi». (2).
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф «Снiг 2: Замороження мiзкiв».
11.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.10 Т/с «Дикий янгол».
15.00 Х/ф «Ернест рятує
Рiздво».
16.40,20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
1 7 . 3 5 , 2 1 . 0 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
18.25,21.50 «Велика рiзниця».
23.40 Х/ф «Жандарм iз СенТропе».
01.20 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку».
02.50 «Нiчне життя».
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Дмитро Басов, генеральний менеджер
мережі магазинів цифрових рішень «MOYO»:
«Сервіс «Оплата частинами» – наш надійний
союзник у бізнесі»

Новий канал
05.15,06.10 Teen Time.
05.20 Пекельне побачення.
06.15,06.40 М/с «Губка Боб».
06.35,07.00,07.35,08.35
Пiдйом.
07.30,08.30,19.55 Погода.
09.00 Х/ф «Сестри по нещастю 2».
11.05 Х/ф «Володар перснiв.
Повернення короля».
15.15 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож».
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни».
21.40 Х/ф «Чорна блискавка».
23.50 Звернення Президента.
00.00 Х/ф «П`ятий елемент».
(2).
02.10 Файна Юкрайна The
Best.

понеділок
8

2013»
08:55, 09:50, 14:55, 13:10,
15:55, 21:25, 00:25 Погода
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Дует «Писанка». Концерт «Дякую тобі Ксеніє!»
17:15 Х/ф «Прокляття золотої
квітки» (1)
21:40 Х/ф «Життя в рожевих
фарбах» (2)

бізнесові

Запровадження нового кредитного продукту ПриватБанку дає значний імпульс у зростанні
товарообігу. Перевірено в мережі магазинів цифрових рішень MOYO, що впевнено підтверджує її
генеральний менеджер Дмитро Басов.

– У якому секторі економіки
працює ваша компанія?
– Роздрібна мережа MOYO –
магазини цифрової техніки і електроніки. Даний сектор економіки є
одним з найбільш висококонкурентних, що мотивує нас до постійного
розвитку. Сьогодні, щоби створити
магазини, які значно відрізняються
від інших операторів на ринку, необхідний ідеальний у всьому сервіс:
у зручності для покупця, швидкості
обслуговування, персоналі, чесних
пропозиціях товару і розстрочок.

ПриватБанком почалася задовго
до появи банківського продукту
«Оплата частинами». Цей банк відрізняється високою інноваційністю,
що й послужило вирішальним чинником в нашому партнерстві. Розвиваючи співпрацю, ми вже запровадили ряд банківських продуктів, які
підвищували ефективність бізнесу
й зумовлювали ефект «синергії» з
ПриватБанком. Тому мережа магазинів MOYO була однією з перших
компаній, що запровадили новий
сервіс «Оплата частинами».

– Звідки ви дізналися про
новий сервіс ПриватБанку?
– Співпраця компанії MOYO з

– Чим вас привабив цей банківський продукт?
– Ми побачили в ньому пер-

спективу розширення можливостей наших
клієнтів. За останні роки ринок змінився,
став більш динамічним, конкурентним
та інформаційно насиченим. А однією з
найсильніших сторін продукту «Оплата
частинами» є саме швидкість проведення
операції: для здійснення покупки в кредит
достатньо лише 30 секунд. У результаті
клієнт отримує більше задоволення від
покупки.
Інша
перевага
сервісу
–
«прив’язаність» до банківської карти, що
полегшує контроль та обслуговування
кредиту. Все, що потрібно, – стежити за
балансом на карті й контролювати залишок. Перспективність цього продукту
полягає і в тому, що клієнт прив'язується
до своєї банківської карти, так само як до
номера мобільного телефону або «аккаунта» в соцмережах. Ось чому, як мінімум, у
найближчі 10 років цей сервіс буде популярний. Третя перевага полягає у вартості
продукту, адже при дотриманні графіка
оплат він є безкоштовним. Клієнтові по-

трібно лише розділити вартість товару на
кількість платежів, які автоматично будуть
списуватися з карти щомісяця.

– Які переваги цей продукт має,
порівняно з класичними «паперовими» кредитами?
– Насамперед, нижчу собівартість,
порівняно з «паперовим кредитом», адже
не потрібно тримати цілий штат POSагентів і роздутий штат адміністративного
персоналу. Крім того, я вже зазначив
швидкість і зручність отримання такого
розтермінування, а також відсутність
будь-яких комісій, страховок або переплат. Завдяки механізму кредитування
«Оплата частинами», наші клієнти зможуть купувати товари в розстрочку не
тільки в магазині MOYO, а, вже незабаром, в інтернет-магазині www.moyo.ua.
– Як використання послуги
«Оплата частинами» вплинуло на
ефективність вашого бізнесу?

Бізнес-середовище:

Розмовляла Наталія КИР’ЯНОВА

абзац новин

чиновники кажуть «стало краще», а
підприємці – «стало гірше»

К

абмін вирішив дозволити українцям
погуляти до 7 січня. Уряд рекомендує
керівникам підприємств перенести робочі дні з
четверга 2 січня – на суботу 11 січня; п'ятниці 3
січня – на суботу 25 січня; понеділка 6 січня – на суботу 8 лютого. Спеціальний режим
роботи банків і їхніх установ у зазначені дні
визначає Національний банк України, зазначається в розпорядженні Кабінету міністрів.

Моніторинг проблем
розвитку бізнес-середовища
в Чернівецькій області щодва
роки здійснює Чернівецький
міський Центр захисту
приватних підприємців і
підприємств малого бізнесу.
Наразі в Україні спостерігається дивне
явище: влада запевняє, що збільшуються
надходження від підприємців, а ті, своєю чергою, скаржаться на погіршення умов роботи
та зростання фінансових стягнень.
Чому, власне, так відбувається і на чиєму
боці правда, спробував дізнатися Чернівецький міський Центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу у своєму
анонімному анкетуванні.
Наталія БАТРАКОВА, консультант
інформаційної Гарячої лінії з питань
підприємництва, окреслила соціологічний
портрет чернівецького підприємця: – Це
жінка віком від 40 до 60 років, зайнята у сфері
побутового обслуговування або в торгівлі.
У виробництві, сільському господарстві та
будівництві людей зайнято менше. Тож саме
ці сфери діяльності і потребують підтримки з
боку держави.
Нинішнє аналітичне дослідження задля
отримання правдивих даних базується саме
на анонімному анкетуванні підприємців.
Хоча далеко не всі погодилися взяти участь
в опитуванні. Найменш активним виявився
бізнес Новоселицького та Сторожинецького
районів.
Переважна кількість опитаних – 57% –

– В результаті запровадження цього
сервісу ми отримали значний імпульс у
зростанні товарообігу, в тому числі й за
рахунок середнього чека, адже тепер
наш покупець може дозволити собі більш
дорогу та інноваційну техніку. За останні
два місяці частка таких покупок в мережі
MOYO значно виросла. І я впевнений, що
цей тренд буде посилюватися, а значить,
ми отримаємо нових клієнтів.
Ефективність нашого бізнесу безпосередньо залежить від рівня сервісу, який
отримує клієнт нашого магазину, і сервіс
«Оплата частинами» від ПриватБанку –
наш надійний союзник у цьому напрямку.
Клієнти можуть легко дізнатися доступну за сервісом суму: відправити SMS
з текстом chast на номер 10060.
Це дозволяє продавцям максимально
ефективно підібрати покупцеві товар
певної цінової категорії, оскільки заздалегідь можна зорієнтуватися щодо
фінансових можливостей клієнта.

П

відзначили погіршення умов ведення бізнесу.
Головними проблемами у веденні малого і
середнього бізнесу назвали складну економічну ситуацію в краї та недосконалі норми
національного законодавства.
Пані Наталія запевняє, що певні недолугості можна доволі легко виправити, наприклад, надати бізнесменам-початківцям
податкові канікули хоча б упродовж одного
року. Вони мали б так званий пільговий рік,
необтяжений сплатою податків, але змогли
б спробувати себе у підприємництві. Варто
також спростити отримання різноманітних
дозволів тощо.
Підприємці скаржаться на монополістів,
а саме – на високу вартість комунальних послуг, електроенергії та газу. Підприємствамонополісти не бажають знижувати розцінки,
а держава змусити їх до цього не спроможна.
Зокрема, у Чернівцігазі та Чернівціобленерго
тарифи для підприємців досить високі. Наприклад, у Глибоцькому районі запропонували,
щоби передоплата до обленерго була на рівні
30%, а не 100%, як є нині. Бо монополіст таким чином перекриває їм кисень.
– Проблему може вирішити політична

воля керівника держави, який повинен
розібратися: чому, власне, такі ціни, чому
саме такі тарифи, і чому підприємці повинні
платити аванси, – каже Ігор КУХАРЧУК,
голова правління Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу. Він
також наголосив, що найбільше підприємці
скаржаться на високі нарахування на фонд
оплати праці – йдеться про єдиний соціальний внесок.
Любов ДЖУРАВЕЦЬ, начальник відділу підтримки малого та середнього
бізнесу обласного департаменту економічного розвитку, як і годиться, запевняла,
що держава намагається сприяти розвитку
малого та середнього бізнесу. Зокрема, в області щорічно працює програма з компенсації
кредитування.
Результати цього дослідження щороку
направляють до органів, від яких залежить
формування бізнесового клімату. Та досвід
попередніх років свідчить, на жаль, що навряд чи це допоможе досягти якихось помітних змін.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ожежний з Чернівців став найсильнішою людиною Європи. Чернівецький
богатир Костянтин Ільїн вдруге поспіль переміг
у щорічних змаганнях «Найсильніша людина
Центральної Європи». Його суперниками були
атлети з Польщі, Чехії, Словаччини, України
тощо. До того ж, Костянтин установив на цих
змаганнях світовий рекорд з підйому 100-кілограмової гантелі однією рукою – 11 разів
за хвилину. Спортсмен служить прапорщиком
служби цивільного захисту ТУ Держслужби України з НС у Чернівецькій області.

Б

уковинка представить Україну на Євробаченні-2014. Марія Яремчук, донька
співака Назарія Яремчука, отримала право
представляти Україну на пісенному конкурсі
«Євробачення-2014». У фіналі відбіркового
туру співачку визнали найкращою серед 20
претендентів. Наступний конкурс «Євробачення» розпочнеться 6 травня у Копенгагені у
Центрі B&W, спорудженому на острові Амагер.

Р

егіонала Унгуряна призначили радником Папієва. Звільненого з посади
голови Кіцманської РДА Олега Унгуряна призначили радником голови Чернівецької ОДА
Михайла Папієва. Відповідний указ вийшов
19 грудня – саме тоді, коли Унгурян виступав
на Антимайдані у Києві, та сам він ці події не
пов'язує. Чиновник зазначив, що немає вічних
посад, відбулася ротація кадрів, тож тепер
він працюватиме за новим призначенням.
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Отець Андрій ПЕКАНЕЦЬ: «Cвященик
– це той, хто в одній руці
тримає Біблію, а в другій – газету»
Молодий вікарій чернівецького костелу Воздвиження Святого Хреста отець Андрій Пеканець
гуртує навколо себе католицьку молодь. Чи ж це дивина, коли й сам він щойно закінчив
семінарію і після освячення влітку минулого року на Буковині отримав перше місце служіння?
Чи дивно, що юні парафіяни храму в захваті від того, що їхній душпастир разом з ними відвідує
етнодуховні фестивалі, ходить на прощу, грає в теніс чи, на радість футбольним вболівальникам,
прямує до Словенії, аби взяти участь у Чемпіонаті Європи з футзалу серед священиків? Але віряни
люблять його не лише за позірну подібність до них самих. Він мудрий не за віком, бо щиро черпає
мудрість зі Святого письма і вважає себе лише голосом, який озвучує Божий промисел. І не
соромиться вчитися й питати про те, чого не знає.
Народившись у католицькій родині на Львівщині, Андрій Пеканець давно відчув богословське
покликання, а семирічне навчання в семінарії стало практичним терміном для усвідомлення та
обмірковування цього. «Це моя дорога, – вважає вікарій. – Я відчув, що цього хоче від мене Бог».

Африканське Калькаду
(страва з риби)

1 велику цибулину почистіть, дрібно
наріжте та обсмажте з 4 ст.л. рослинної олії. До неї у глибоку пательню
викладіть 1 кг почищеної, підсоленої
та поперченої дрібної риби та, доливши 1л підсоленої води, варіть ще 15
хвилин. До підтушеної риби додайте
лимонного соку – і Калькаду готове.
Найсмачніше подавати її з відвареним
рисом.

Різдвяний холодець

Чи куштували ви колись
традиційну різдвяну кутю
із добавками запашного
манго, шматочками
тертого кокосу, заправлену
африканським медом?
Мабуть, ні. Втім, фантазії
завжди вистачить, коли є під
рукою екзотичні продукти
та є бажання похизуватися
перед гостями красивим
столом.

Т

а українські миротворці, що проходять зараз службу в 56-му окремому
вертолітному загоні місії ООН в Ліберії,
готують подібні страви зовсім не задля екзотики, а тому що гріх українського звичаю
не дотримуватися. І, погодьтеся, Різдво без
куті – не свято.
Своєрідну назву власному кулінарному
витвору дали кухарі-миротворці, в яких дійсно золоті руки і вони могли би позмагатися
з учасниками телешоу «Майстер-шеф» чи
«Пекельна кухня». Вони готують страви
без підручних книжок та рекомендацій, допомагають досвід та професійність, а головне – відчуття смаку та вишуканості. Окрім
екзотичної куті, на святкових столах буде
ще багато смаколиків, які кухарі починають
планувати й готувати заздалегідь. Воно й не

дивно, адже в національному контингенті
більше двох з половиною сотень чоловік, і
кожний повинен скуштувати кожну страву.
Треба зазначити, що про розмаїття страв
заздалегідь подбали «кулінарні фахівці»
загону, серед яких два наші земляки-чернівчани: старший прапорщик Іван Мартищук та
старший солдат Іван Сплавник.
Продукти кухарі отримують зі складу
місії ООН. Аби страви були більше схожі на
наші, українські, кожен кухар-кулінар привіз із собою харчові приправи й різноманітні
смакові добавки. Дещо з кухонного приладдя й техніки також привезли з України. До
прикладу, ножі, м’ясорубка та овочерізка.
Святкову атмосферу створюватимуть
не лише пахощі в їдальні вертолітного загону, а й продумана концертна програма.
Втім, різдвяний Вертеп, різні розважальні
номери створюються бувалими миротворцями, що не перший рік до Африки літають.
Дехто з них привозить з собою батьківщини
з символічні костюми, музичні інструменти,
сценарії. А загалом, на свята в Ліберії завжди радісно.
Сьогодні українські кухарі 56-го окремого
вертолітного загону національного контингенту місії ООН у Ліберії діляться з гурманами
й кухарями власними рецептами, стравами
національної та нетрадиційної кухні. І варто
додати, дещо з цього українські вертолітники
смакуватимуть уже за 2 тижні, на православний Свят-вечір.
З прийдешніми святами – і смачного!

Віктор АНУФРІЄВ, Республіка Ліберія,
фото автора

М’ясисті ніжки курятини, свинини
чи яловичини вимочити в холодній
воді протягом 3-4 годин, добре вимити, залити холодною водою (на 1 кг
м’ясопродуктів 2 л води) і варити при
слабкому кипінні протягом 6-8 годин,
періодично знімаючи жир, додати очищену цибулину, 60 г моркви та спеції.
Відокремити м'якоть від кісток, дрібно
порубати, з'єднати з бульйоном, посолити і дати прокипіти. За бажанням
додати часник, потім охолодити і розлити в тарілки або форми. Подавати з
хріном. Перед подачею занурити форму в гарячу воду, викласти холодець
на блюдо.

М'ясо запечене

500 г м'яса зачистити від плівок,
обмити, натерти сіллю, обваляти в 10
г борошна та обсмажити в 25 г сильно
розігрітого жиру. Цибулю нарізати напівкільцями, сало тонкими пластинками. Обсмажене м'ясо покласти на
деко, обкласти цибулею і пластинками
сала. Запікати в духовці при середній
температурі, періодично поливаючи
соусом. Соус потрібно доповнювати
невеликими порціями гарячої води,
щоб не висохло м'ясо і не пригоріла
цибуля. Нарізати скибочками, полити
соусом і подавати до столу з відвареною картоплею, макаронами, овочевими салатами.

Душпастирство – робота з
людиною

– Отче Андрію, наскільки важко
молодій людині бути душпастирем,
адже від вас очікують настанов і віряни старшого віку?
– Священик має в рівній мірі дбати і за
дотримання обрядів і таїнств Церкви, і за
духовний супровід для вірян. Я здійснив
лише перші кроки в роботі з людиною.
Звісно, чим старша людина, тим вона мудріша і досвідченіша. Але я черпаю свою
мудрість у Святому Письмі, у Бога. Я не є
людиною із надзвичайними здібностями,
я лише голос. А людські душі – однакові,
адже, незалежно від віку, вони потребують
Бога. Можливо, в різному віці – в різний
спосіб, але потреба – одна.
– Але ж ви не переживали багатьох
ситуацій, які породжують безліч
питань у ваших парафіян…
– Я не з космосу, не з Марса, не з іншої
планети. Як би людям не здавалося, що ми,
священики, живемо автономно у своєму
світі, у більш комфортному – насправді ми
від людей і для людей. Усі ситуації я оцінюю
з точки зору Божого промислу в житті людини. Цей промисел завжди добрий, тож і
спрямований на це - в той чи інший спосіб.
Я знаю, що людина може бути щасливою в
будь-якій ситуації, бо це завжди є рішенням людини. Багато душ є скривдженими,
але люди самі себе кривдять через неправильне ставлення до ситуації. Наприклад,
коли не приймають прощення, живуть і не
роблять наступного кроку.
– Ви знаєте своїх парафіян?
– Звісно. Якщо хтось приходить до
храму і хоче бути анонімним – це неможливо. Більшість цього не свідома. А я ж бачу
їхні обличчя, знаю на ім’я. Одразу звертаю
увагу, якщо приходить хтось новий, уперше. Як можна на це не звернути уваги,
якщо тут ти можеш зустріти Бога! Тож хочу
знати вірян на ймення, і, якщо вдається,
– хочу створити таке спілкування, таку
ситуацію, яку можна окреслити словами
«я і ця особа».
У нашій церкві є така практика, що
дуже наближує до людей – щороку проводимо душпастирські відвідини: йдемо
до кожної родини, кожної хати. Я буваю

в кожного парафіянина, на загал – буваємо майже в 400-х житлах. Ми не чинимо
всупереч волі вірян – адже є й такі, що не
мають бажання прийняти душпастиря у
себе вдома. Хтось робить ремонт у помешканні, у когось чоловік випиває... Люди
цього соромляться. Але я міркую, що саме
важливо було б зустрітися з тим чоловіком
чи побачити той ремонт… Та не можна
ігнорувати людський чинник.
– Ви працюєте з молоддю. З чого
саме складається ця робота?
– Головне в ній – розуміння того, що
молодь теж має своє місце в житті парафії.
Адже бути християнином – це не лише
ходити до церкви, це певний спосіб думання, життя. Саме навколо цих питань
гуртується Римо-католицька Церква у Рік
віри, який нині в ній триває. І якщо для одних відвідувати Служби Божі і користатися
таїнствами Церкви – достатньо, то для інших – це лише підстава прагнути більшого.
Тому ми влаштовуємо катехизи для
молоді – зустрічі, де говоримо про Бога,
про різні життєві ситуації, моральну оцінку
різних явищ. Говоримо про все: від стосунків між хлопцями й дівчатами та вживання
алкоголю, – аж до покликання, обговорення кінофільмів чи таких суперечливих питань, як, наприклад, гомеопатія. Так-так,
це дуже цікава тема, яка не має чіткого й
однозначного сприйняття навіть у колах
Церкви: адже в ній задіяний не стільки
медичний, скільки магічний підхід.
Звісно, що душпастирська робота
потребує спеціальної підготовки. Я у семінарії вивчав специфічні предмети: психологію, філософію – від власне філософії
до богословського виходу, антропологію,
соціологію. Я магістр богослов’я, закінчив
вищу духовну семінарію латинського
обряду – львівську філію краківського
Папського університету Іоанна Павла ІІ.

«Ми зобов’язані перед
історією»

– Ви – священик у храмі, який наступного року відзначатиме 200-ліття. Це відповідально?
– Настоятель костелу - отець Марек
Дроздзік, але відповідальність лежить на
усіх (усміхається – авт.) Як католик і як

богослов, я побував у багатьох храмах.
Храм Воздвиження Святого Хреста, де
я проходив практику в сані диякона і де
отримав перше служіння як священик,
справив на мене особливе враження. Тут
є відчуття святості від самого приміщення,
від того, що називають намоленістю. Я
не просто відчув її, а, можна сказати, побачив. Вочевидь, тому, що тут у будь-які
часи безперервно тривало служіння: його
не закривали.
Священик, який відповідає за храм,
відповідає за художні цінності в ньому.
Найперше – мусить не зашкодити їм, не
знищити через некомпетентність, звертатися за допомогою до спеціалістів. Ми
маємо обов’язок перед історією.
Свого часу були модифіковані куполи
храму, на нашу долю випало лише замінити покриття, аби зупинити протікання даху
і пошкодження фресок. Зараз перейшли
до внутрішніх робіт. Це чищення стін – від
80-літнього пилу, від затемнень, спричинених вогнем свічок, якими освітлювався
храм, поки в ньому не було електроенергії.
Плануємо доповнити елементи, яких бракує, освіжити стіни. Роботу реставраторів
тут можна порівняти із роботою стоматологів-дантистів, які відновлюють початковий
вигляд об’єкта і, разом з тим, зберігають
його, продовжують життя.
– На костелі є й два годинники...
– Так, сонячний і той, що на вежі. Сонячний завжди справний. А інший сестрачерниця щодня накручує корбою на вежі.
А як зупиняється – кличуть майстра.
– У якому стані унікальний орган
у храмі? Адже він використовується
під час літургій?
– І він уже потребує ремонту. Як професійний органіст (о. Андрій здобув музичну освіту в Інституті церковної музики
у польському Перемишлі – авт.), відзначаю його своєрідність, здатність додати
«смаку» літургії. Наразі на цьому органі
виконують літургії дві парафіянки і одна
сестра-черниця – це їхнє служіння, коли
вони свій талант покладають на добро
парафії. Орган потребує ремонту, настроювання. Кілька голосів мають не такий
чистий звук, як потрібно. Але цей ремонт
також вимагає професійності й чималих
коштів, тож сьогодні пріоритетом є вну-

трішні роботи.
– Якось під час Різдвяних свят ви разом з хором хлопчиків з музичної школи
виконували польську колядку в Органному залі Вірменської церкви… Не пробували грати на тому органі, який і зараз
використовують для концертів?
– Маленькі хористи з першої музичної
школи прагнуть зростати професійно, розвиватися. Тож пробують співати іншими мовами. Спробували польською – я допомагав їм
правильно вимовляти слова, співав разом з
ними (усміхається – авт.) А музики я вчився 5
років. Жив за 10 км від польсько-українського
кордону і щоп’ятниці їздив на вихідні до Перемишля – починаючи з 9-го класу і ще 2 роки
після школи... Я органіст, але для літургічного
вжитку, не концертного. Щоб бути музикантом
– треба займатися щодня. Орган – інструмент
мені рідний, а професія священика – по серцю.
Не можна людині роздвоїтися.

«Інститут сп’яніння знищив
інститут чоловіка як такий»

– Ваші духовні пошуки сягали далеких
країн?
– Насправді духовності не треба шукати
далеко. Гадаю, піше паломництво протяжністю
100 км по сусідній області дає таку ж духовну
силу, як польоти за океани. Свого часу я побував
на зустрічі лікарів-гінекологів з усієї України,
яку організував Всеукраїнський благодійний
фонд «За гідність людини» у співпраці з американським фондом «Чаша милосердя» у БосніїГерцеговині (в Меджугор'є). Духовні мандри
святими місцями поєднувалися із розмовами з
освіченими людьми щодо засобів контрацепції,
гормонального лікування, абортів. Адже руки
лікарів – це перші руки, які приймають у світ
життя. Але саме ці ж руки і вбивають! Загалом на
подібних зустрічах побувало вже п’ять сотень лікарів, саме на тій зустрічі, яку відвідав я – було їх
чотири десятки. І ми, священики, і той навернений американський мільйонер, який дає кошти
на роботу з лікарями в Україні, далекі від наївних
мрій, що після такого спілкування ситуація зміниться радикально. Але ми слухали свідчення

реальної людини, лікаря, який сам робив аборти
пацієнткам – тобто вбивав, і він виносив на світло
те, що зазвичай медики приховують: показав
обман, у який вони самі намагаються вірити,
шукаючи виправдання собі. І такі випадки не
поодинокі, лікарі надалі уникають маніпуляцій,
що викликають абортування.
А нещодавно я разом з 20-ма буковинськими
вірянами здійснив п’ятиденне паломництво від
Снятина до Більшівців (Галицький район ІваноФранківської області). Ми мали духовну ціль:
ішли, молилися, співали, слухали конференції
на тему «Шість істин віри». Серед нас були люди
різного віку – від 9-літніх дітей до 60-70-річних
бабусь.
– А дідусі в паломництва ходять?
– Це тема, за яку я дуже вболіваю. Чоловіків у церкві менше. Чоловіки думають, що їм
немає місця в церкві. І якщо їх нема в церкві
– значить, вони насправді приймають таку
«істину». Вони бачать релігійне життя як щось
дуже емоційне, а емоційність ближча жінкам. І
чоловіки вважають, що тільки така релігійність
є важлива і правильна. А це не так. Релігійність
може проявлятися по-різному.
Інститут сп’яніння знищив інститут чоловіка як такий. Натомість жінка силоміць хоче
бути чоловіком, переймає на себе його роль.
Це помітно в сім’ї, у повсякденних діях – навіть на базарі, коли жінка йде попереду і все
вибирає, а чоловік ззаду лише несе гаманець
і покупки… Він стає другим, небажаним. Це
неправильно.
– Може, не дуже коректне запитання… Ви могли б особистим прикладом
показати, яким має бути чоловік. У сім’ї,
зокрема. Але ви обрали шлях священика,
ваші уявлення про «правильного чоловіка»
залишаться нереалізованими...
– Це не означає, що я такий мудрий, розказав, як треба, «вмив руки» і стою собі збоку. Я
зроблю більше! Я таких прикладів дошукаюся
в інших чоловіках – у тих, які це зрозуміли.
Вкажу на них, наведу приклади. Розкажу іншим: «Дивись, він себе знайшов – і ти можеш».
Мене тішить, що в житті нашої церкви ця тема
витягується назовні.

«Ділити Ісуса – неправильно!»

– Як священики складають проповіді?
– Проповідь – це коментування Євангелії,
яка читається щонеділі. В уривку, який читаємо,
є зміст, який ми маємо усвідомити, пережити.
Він на перший погляд не перетинається з сьогоденням, виглядає несучасним і недотичним
до нашого життя. Я ж маю «витягнути» цей начебто неактуальний зміст і показати, що це Ісус
казав нам, сьогоднішнім. Показати, що ця думка
в серці народилася. Недарма кажуть, що священик – це той, хто в одній руці тримає Біблію, а в
другій – газету (усміхається – авт.). Треба знайти
мудрість і збагатити нею людей.
– Знаю, що ви користуєтеся Інтернетом і навіть присутні в соцмережах… То
інтернет – це не зло?
– Як і кожна сучасна людина, я користуюся
Інтернетом – чи, краще сказати, навчаюся ним
користуватися, бо не є в цьому досконалим.
Знаю, що декого Інтернет може «затягувати»,
але ж хіба не ти господар свого часу? Ти господар, і ти мусиш мудро ним користуватися. Тож
перше правило: Інтернет має мене збагатити,
зробити мудрішим, духовно сильнішим, такого
змісту я там і шукаю. І друге: в Інтернеті, як і в
житті, я маю бути правдивим. Тому там я захищений правилами, які окреслюю сам для себе.
– Отче Андрію, а ви маєте спілкування зі
священиками інших конфесій?
– Доволі часто спілкуюся з православним
батюшкою. Він приїжджає до мене на мотоциклі… Дуже розумний і цікавий чоловік. Якось
на запрошення однієї протестантської церкви
відвідав їхнє богослужіння. Мене дещо здивувало в їхніх проповідях те, що вони багато уваги
приділяли недолікам (на їхнє бачення) інших
конфесій. Я вважаю, що потрібно наголошувати
на тому, який є ти, а не які інші неправильні.
Це самообман. Неси зміст любові! Якби кожен
взявся за це завдання… Нас більше єднає, аніж
розділяє. Нас ділить лише спосіб молитви, спосіб переживання Бога – але Бога Того Самого!
Спільно ми могли б більше добра зробити, аніж
окремо. Маю ідею спільної Хресної ходи під час
Великого посту. Ділити Ісуса – неправильно.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії», фото автора
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Леонтій САНДУЛЯК:

фото Руслана Козлова

«Не мовчіть – і вас почують!»

Так називається одна з книг відомого громадсько-політичного діяча, професора Леонтія Сандуляка. По суті – це
літопис незалежної України, створений безпосереднім учасником тих подій.
Леонтій Сандуляк був одним із засновників Народного Руху України, першим головою Зеленого Руху
Буковини, першим демократично обраним народним депутатом СРСР від Чернівців, а також одним з авторів Акта
проголошення незалежності України.
Та чи є ми справді незалежними? Леонтій Сандуляк стверджує, що за всі роки незалежності
Україна так і не досягла того стану держави і суспільства, про який мріяла громада.

1988 рік: Лихо об’єднує людей

С

андуляк: – Після Чорнобильських подій
1986 року на Буковині виникли численні
екологічні рухи та громадські організації екологічного спрямування. Та все ж першою громадською
організацією у Чернівцях стало товариство «Оберіг», засноване поетом Миколою Бучком і молодими
місцевими журналістами, серед яких була і нині
редакторка газети «Версії», а тоді – кореспондент
«Молодого буковинця» – Людмила Чередарик. Це
була перша громадська організація, яка активно
почала роботу з відродження культури краю, нового осмислення його історії.
А потім 1988 року трапилося нещастя: невідома хвороба, що супроводжувалася тотальним або
частковим облисінням, вразила дітей. Спочатку її
назвали алопеція, а вже пізніше ця екологічно залежна недуга отримала назву хімічної екзогенної
інтоксикації (ХЕІ).
Звісно, влада намагалася замовчати проблему,
та інформація про хворобу все ж просочилася у
пресу. Хоча на це пішло три місяці. Першим журналістом, який написав про невідому хворобу,
була Людмила Чередарик. Її публікація з’явилася
в «Комсомольской правдє», а вже потім обласні
цензори дозволили винести тему захворювання
дітей на сторінки місцевої преси та на радіо-телебачення.
Страшні події та невідомість не тільки налякали
людей, а й змусили їх вимагати від влади інформації: почалися мітинги, акти непокори. Громадяни
згуртовувались, особливо молодь. І саме на цій
хвилі студенти Чернівецького університету вирішили у грудні 1988 року створити громадську екологічну організацію «Зелений Рух Буковини». Це була
наймасовіша громадська організація, і за участь
у ній ми могли поплатитися не тільки кар’єрою та
посадою, а й волею та, можливо, життям.
У грудні в одній з аудиторій Чернівецького
національного університету студенти зібралися
для створення, як ми тоді говорили, «незалежної
громадської організації». Прийшли тодішній ректор
університету професор Степан Костишин, секретар
парткому Петро Пацурківський і, звісно ж, я. Коли
пішла мова про те, щоб створити незалежну організацію, ректор запитав: «Від кого незалежну?». На
що я з місця відповів: «Насамперед, від Вас, Степане Степановичу, і від Вас, Петре Станіславовичу».
Після цього мене обрали головою оргкомітету, а
потім і головою незалежної екологічної організації,
яку назвали «Зелений рух Радянської Буковини».

1989 рік: Терпець уривається…

С

андуляк: – Алопеція стала останньою
краплею, що переповнила чашу терпіння

буковинців. Народ настільки зненавидів комуністичну владу, що готовий був на все. Стримував
тільки страх, але в натовпі страх зникає. Тож ті,
що свій страх подолали або готові були пожертвувати своєю свободою і навіть життям заради
ідеї, збирали багатотисячні мітинги.
Та для остаточної перемоги потрібна
була організація. За такої високої політичної активності людей створити її
було неважко. 26 серпня 1989 року
у Чернівцях в приміщенні ПТУ №8
відбулися установчі збори Народного руху України. Після зборів
в Етнографічному музеї просто
неба розпочався багатотисячний
мітинг. Вели мітинг Володимир Старик і я у присутності тодішнього голови міськвиконкому Павла
Каспрука. Я добре пам’ятаю той день, бо це був ще
й день народження моєї дружини. Настрій у людей
був святково піднесений. Та не таким він був у
моєї дружини: їй протягом цілого дня безперервно
телефонували «доброзичливці», запевняючи,
що «твій довго не проживе». Десь після другої
години мітингу Каспруку передали записку, в якій
йшлося про те, що під трибуною закладено бомбу
з годинниковим механізмом. Та паніки, на яку розраховували автори записки, не сталося, бо я попросив людей, не пояснюючи причини, розійтися,
починаючи з крайніх рядів.
Потім комуністи розпочали шалену атаку на
Рух і на мене як його голову. Всі районні газети
публікували «листи трудящих» із вимогою позбавити мене повноважень народного депутата
СРСР. У виразах газети не обмежувалися. Довелося
притягнути до судової відповідальності за образу
честі й гідності одну з них – «Будівника комунізму»,
орган бюро райкому партії Глибоцького району. На
суді були журналісти з московського та київського
телебачення, а також кореспонденти «Комсомольської правди» та «Ізвєстій». Суд я виграв.
Потім був фарс із ДКНС (Державним Комітетом
з надзвичайного стану). Саме тоді я був на Буковині. Вранці 19 серпня 1991 року мій племінник
сказав, що у Москві щось трапилося. Пізніше про
все почув у телевізійних новинах. Зі свого рідного села Козиряни терміново поїхав до Чернівців.
Прийшов на телебачення і попросив дати мені
можливість виступити. В прямому ефірі я назвав
ДКНС комітетом державних злочинців. Щоправда
цей момент з ефіру вирізали.
Після краху ДКНС я поїхав до Києва. Наближався момент проголошення незалежності
України. Нарешті, в результаті волевиявлення на
всенародному референдумі українці отримали
омріяну державу, владу, яку потім… віддали її лютим ворогам, учорашнім комуністам.

Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної
адміністрації просить оприлюднити оголошення наступного змісту:
„Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань опіки, піклування та усиновлення на період відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку основного працівника (вимоги – вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.Післядипломна
освіта у сфері управління: магістр державного управління).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту

5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. Декларація про доходи за 2013 рік.

Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20, служба у справах дітей облдержадміністрації.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
кадровою службою служби у справах дітей облдержадміністрації. Довідки за телефоном: 522408.

1991 рік: Така довгоочікувана
Незалежність?

С

андуляк: – Найбільше щастя для українця
– бути причетним до відродження своєї
держави. Мені випало щастя і велика честь написати разом із Левком Лук’яненком Акт проголошення
незалежності України.
Ми одразу домовилися, що цей документ має
бути коротким, а його зміст таким, щоби за нього проголосували 239 комуністів, які були тоді у парламенті.
Опісля Левко витягнув нотатника із заготовками – він
певно готувався до цього моменту усе життя. Спершу
він хотів назвати цей документ Універсалом, але я заперечив. Сказав, що тоді він буде діяти на комуністів
як «червона ганчірка». Вони не проголосують за
Універсал, а от Акт – це урочиста разова дія. Левко погодився зі мною. Саме так і виник Акт проголошення
незалежності України.
Нам досі дорікають тим, що ми не проголосували одразу за відродження держави, тобто за
продовження Української народної республіки.
Таке питання стояло, але за це комуністи точно
не проголосували б, адже для них Грушевський
та УНР були «буржуазними націоналістами»,
ворогами українського народу.
Написання документу зайняло десь півдня,
обдумували кожне слово. Потім акт відредагував
і вніс свої поправки Дмитро Павличко.
Ідея проведення референдуму виникла у
Леоніда Кравчука та голови Народної ради Ігоря
Юхновського. Я тоді агітував за прийняття Акту
про незалежність «групу 239» – комуністів. Їх
офіційно очолював Олександр Мороз. Секретарем ЦК тоді був Станіслав Гуренко. У своїй
промові він наголошував (звичайно, російською
мовою), що не можна допустити до влади цих
націоналістів. Тоді я кажу йому: «Розумію вашу
стурбованість, але давайте спрогнозуємо, що
буде далі. Якщо ви не приймете цей документ, то
і не вийдете звідси живими. Погляньте у вікно – на
вулиці сотні тисяч людей. А якщо проголосуєте

«за», то зумієте бодай працівників «Арсеналу»
вивести на знак протесту». (У радянські часи усе
робилося волею трудящих. Як правило, на мітинги
виводили київський завод «Арсенал». Виходили
вони у спєцовочках, із військовою виправкою
робітника, й казали, що йдуть за бажанням трудящих, які вимагають підвищення зарплати чи ще
там чогось).
Комуністи стверджували, що акт приймається
без згоди українського народу. Тоді я запропонував (хоча офіційно про це сказав Ігор Юхновський)
винести його на референдум.
Після цього я попросив Леоніда Кравчука,
щоби Акт зачитав Левко Лук’яненко. Однак зачитав
його сам Кравчук. Кажу йому, що людина 25 років
відсиділа у в’язниці. Той мовчить. Тоді переконую
далі: «Він же писав цей документ!». Знову мовчанка. «Та у нього ж сьогодні День народження.
Зробіть людині подарунок». Тут він зривається
і каже: «Та пішли ви!». Отак мене відправив за
відомою адресою перший президент Незалежної
України. А, оскільки була вже демократія, то я
пішов туди, куди хотів.

2013 рік: Майбутнє твориться
просто зараз

С

андуляк: – Я впевнено можу стверджувати: те, що ми робили – було недаремним.
Сьогодні студенти вийшли на Майдан, і вони не
розчаруються. Україна має майбутнє, адже його
творять молоді активні люди. Думаю варто створити громадську організацію «Майдан», яка за
активної діяльності може вийти на мітинг і здобути
перемогу 2015 року. (Цю пропозицію Л. Сандуляк
вніс ще за два-три тижні до нинішнього недільного
Віча, коли й було створене Народне об’єднання
«Майдан» – ред.). Якою буде мета цієї організації?
Першим і найголовнішим пунктом має бути відставка цієї влади та контроль над владою, що прийде
на зміну нинішній.

Руслан КОЗЛОВ, Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної
адміністрації просить оприлюднити оголошення наступного змісту:
„Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
3-річного віку основного працівника (вимоги – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або
стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.Післядипломна освіта у сфері управління:
магістр державного управління).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту

5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. Декларація про доходи за 2013 рік.

Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20, служба у справах дітей
облдержадміністрації.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
кадровою службою служби у справах дітей облдержадміністрації. Довідки за телефоном: 522408.
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.20,08.50 Погода.
06.05 Х/ф «Собака на сiнi».
07.30 Новий рiк з доставкою
додому.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Погода.
09.20 «Мелодiя двох сердець». С. та В. Бiлоножки.
11.20 Х/ф «Калина червона».
13.05 Новий рiк на Першому.
16.10 Новорiчна програма
«Ось вам гарбуз, або Сватання на Першому».
18.50 «Надвечiр`я».
Новорiчний випуск.
21.25 Концертна програма
«Приречений на любов».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «Собака на сiнi».
00.30 Новий рiк з доставкою
додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Концертна програма
«Джозеф Каллея. Вечiр на
Мальтi».
03.10 Ближче до народу.
03.40 Д/ф «Маленькi моделi
великого свiту».
04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Х/ф «Днi лева».
«1+1»
06.00 Мюзикл «За двома
зайцями».
07.35 Комедiя «Еннi Клаус
приїжджає в мiсто».
09.20 Комедiя «Силач СантаКлаус».
11.10 Комедiя «Кавказька
полонянка».
12.50,05.00 Мюзикл «Попелюшка».
1 5 . 1 5 , 1 6 . 1 5 « Ро з с м i ш i
комiка».
17.10 Мюзикл «Удома».
19.30 «ТСН».
20.00 Мюзикл «Три богатирi».
22.00 Комедiя «Iван Васильович змiнює професiю».
23.55,00.55,03.20,04.10 Детектив «Величний Джо».
01.40 Драма «Iрландець».

теле
Iнтер
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда
2».
07.50 Х/ф «Дiвчата».
09.25 М/ф «Мадагаскар».
11.00 Х/ф «Принцеса цирку».
13.35 «Новорiчний вогник
2014. Нiч великих очiкувань».
18.15 Х/ф «Про що ще говорять чоловiки». (2 категорiя).
20.00 «Подробицi».
20.25 «Ювiлейний концерт М.
Галкiна».
23.10 Концерт «Свiтлана
Лобода «Почало».
00.20 Х/ф «Нiч закритих дверей». (2).
01.55 Х/ф «Мiсiс Уїнтерборн».
03.35 Мюзикл «Снiгова королева».
05.10 Д/ф «Снiгова королева
- за кадром».
ICTV
05.45 М/ф «Том i Джерi.
Iсторiя Лускунчика».
06.35 М/ф «Том i Джерi.
Чарiвний перстень».
07.40 М/ф «Роби ноги!»
09.25 Х/ф «Стюарт Лiттл».
10.50 М/ф «Стюарт Лiттл 3.
Поклик природи».
12.05 Х/ф «Джуманджi».
13.50 Х/ф «Кучерява Сью».
15.40 Х/ф «Назад у майбутнє».
17.40 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
19.50 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
22.00 Т/с «Адмiрал».
23.55 Х/ф «Викидайла». (2).
01.35,04.10 Велика рiзниця
по-українськи.
02.30 Х/ф «Роксана».
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.
30,11.30,12.30,13.30,14.30,1
5.30,16.30,17.30,18.30,18.5
5,22.30,23.30,00.30,01.30,0
2.30,03.30,04.30,05.30 Час.
Важливо.

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.20,08.50 Погода.
06.05 Х/ф «Собака на сiнi».
07.30 Новий рiк з доставкою
додому.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Х/ф «Мама».
10.40 «Я тебя по-прежнему
люблю». С. Ротару.
12.00 «З вами Я...» М. Грицкан.
13.00 Концерт Вiтаса «Мама
i син».
14.50 Х/ф «Кiн-дза-дза».
16.55,20.50 Погода.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
18.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
21.20 Ювiлейний концерт ансамблю «Сябри».
22.10 К. Новикова, В. Данилець та В. Моїсеєнко запрошують.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «Собака на сiнi».
00.30 Новий рiк з доставкою
додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Х/ф «Калина червона».
03.20 Д/ф «Модест Мусоргський. Картинки з виставки».
04.15 Х/ф «Днi лева».
«1+1»
07.10 Комедiя «Силач СантаКлаус».
09.00 Комедiя «K-9: рiздвянi
пригоди».
10.45 Комедiя «Iван Васильович змiнює професiю».
12.40,05.05 Мюзикл «Шалений
день, або Одруження Фiгаро».
15.30,16.30 «Розсмiшi комiка».
17.30 Мюзикл «Три богатирi».
19.30 «ТСН».
20.00 «Вечiрнiй Київ - 2013».
22.00 Комедiя «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї».
00.10,01.10,03.25,04.15 Детектив «Величний Джо».

02.00 Драма «Небезпечний
квартал».
Iнтер
06.25 «Принцеса цирку».
09.00,05.40 М/ф «Мадагаскар
2».
10.25 Д/ф «Новорiчний вогник.
Коли всi вiрять в диво».
11.20 Мюзикл «За двома зайцями».
13.20 Х/ф «Службовий роман».
16.05 Т/с «Янгол в серцi».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Церемонiя нагородження «Золотий грамофон
- 2013».
23.35 Х/ф «Про що ще говорять чоловiки». (2).
01.20 Х/ф «Сили природи».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.20 Мюзикл «Три мушкетери».
ICTV
05.50 М/ф «Том i Джерi.
Чарiвний перстень».
06.50 М/ф «Том i Джерi проти
карибських пiратiв».
08.00 Х/ф «Стюарт Лiттл».
09.30 М/ф «Стюарт Лiттл 3.
Поклик природи».
10.45 Х/ф «Джуманджi».
12.35 Х/ф «Повернення Супермена».
15.05 Х/ф «Одинадцять друзiв
Оушена».
17.05 Х/ф «Дванадцять друзiв
Оушена».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Дванадцять друзiв
Оушена».
19.45 Х/ф «Тринадцять друзiв
Оушена».
22.00 Т/с «Адмiрал».
23.50 Х/ф «Подвiйна гра». (2
категорiя).
01.25,03.50 Велика рiзниця
по-українськи.
02.25 Х/ф «Викидайла». (2
категорiя).
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30
,11.30,12.30,13.30,14.30,15.3

2 січня
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,23.00,01.
00 Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.3
5,03.15,06.15 Тема/Хронiка
дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50
,23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00
,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя
цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.00 Час-Тай.
04.15 Гра долi.
«2+2»
06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00,23.00 «Маски-шоу».
10.30,00.30 «33 квадратних
метри».
12.00 «Обережно, модерн!»
13.30,23.30 «Нове Шалене
вiдео».
14.00 Т/с «Серця трьох».
19.00 Т/с «Турецький гамбiт».
00.00 «Облом UA. Новий
сезон».
01.00 Х/ф «Вторгнення при-

вида». (3).
02.10 Х/ф «Iван та кобила».
03.15 Х/ф «Iз життя Остапа
Вишнi».
ТРК»Україна»
06.00 М/ф «Бридкий я».
07.40,01.30
Х/ф
«Полiцейський iз дитсадка».
09.30 Х/ф «Пряники з
картоплi».
11.30 Концерт.
16.00 Т/с «Слiд».
18.10,19.20,03.40 Т/с «Дорога
на острiв Пасхи».
19.00,03.20 Подiї.
21.45 Пiсня року - 2013. День
перший.
00.00 Х/ф «День Додо».
БУКОВИНА
06.02 «Роздуми про сокровенне»
06.30, 09.30, 13.10, 01.30,
03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.00 «Погода»
07.10, 13.40 М/фільм
08.00, 23.30, 01.40 «Телемеридіани»
08.30 «Країна талантів»
09.00 Д\фільм «Смаки культур»
10.10 «Як Снігуронька навчилась співати»
11.40, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов)
12.00, 02.00 Концертна програма
14.00 «Як Снігуронька навчилась співати»
15.30 «Експромт»
16.10 «Чарівний чобіток»
17.00 «Ключ до самопізнання»
17.30 «32 грудня»
19.30 «Фабрика зірок Діда
Мороза, або чого бажає Снігуронька?»
21.30 «Стиль життя»
22.10, 00.10 «Новорічний
диксиленд».
04.00 Х/фільм
05.30 Д/фільм «Рукоділля
для дітей»

3 січня
0,16.30,17.30,18.30,22.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05
.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,
02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,01.00 Час
новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,
03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,
20.00,01.15,01.35,05.00,06.00
Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
«2+2»
06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00 «Маски-шоу».
10.30 «33 квадратних метри».
12.00 «Обережно, модерн!»
13.30 «Нове Шалене вiдео».
15.00 Т/с «Турецький гамбiт».
19.00 Х/ф «Зорянi вiйни:
I мпе р i я з а д а є уд а ру у
вiдповiдь».
21.30 Т/с «Терра Нова».
00.00 Х/ф «К-2». (2).
02.00 Х/ф «Iз життя Остапа

Вишнi».
03.15 Х/ф «Iван та кобила».
ТРК»Україна»
06.30 М/ф «Жив собi пес».
06.40 М/ф «Бременськi музиканти».
07.00,00.00 Х/ф «Божевiльний
професор».
08.40,01.30 Х/ф «Божевiльний
професор 2».
10.20 Т/с «Iнтерни».
12.45 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2012. Краще.
15.00 Т/с «Слiд».
18.10,19.20,03.30 Т/с «Дорога
на острiв Пасхи».
19.00,03.10 Подiї.
21.45 Пiсня року - 2013. День
другий.
БУКОВИНА
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.10, 01.30,
03.20 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.00 «Погода»
07.10, 13.40 М \фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 «Красен світ»
09.00 Д\фільм «Смаки культур»
10.10 «Повір у диво»
11.10 «Зимова історія кохання»
11.40, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов)
12.00, 02.00 Концертна програма
14.00 «У пошуках Нового
року»
14.30 «Про Настусю і золоту
рибку»
16.10 «Ключ до самопізнання»
16.35 «Країна талантів»
17.30 «З Новим Роком!» (La
mulci ani) (рум. мов)
19.30 «32 грудня»
21.00 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.10, 00.10 «Новорічна гавань».
23.30 «Акценти»
03.50, 04.30 «Телемеридіани»
04.00 «Одвічні цінності»
05.00 Д/фільм «Рукоділля для
дітей»

понеділок
четвер
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:45, 13:10, 15:55,
19:25, 21:00, 00:25 Погода
07:05, 09:50, 15:45, 18:25,
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:10 Х/ф «Прокляття золотої квітки» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година від М2»
13:15 «Зірковий марафон»
13:50, 16:05 Кінозал «Малятко»
18:40 «Джейн Ейр»
19:30 Афіша
21:10 Х/ф «Життя як казка»
(1)
ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти нiндзя».
10.00 М/ф «Нiко. Шлях до
зiрок».
11.45,00.25 Т/с «Гостя з майбутнього».
17.55 Країна У.
19.30 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Мюзикл «Снiгова Королева».
02.35 З ночi до ранку.
НТН
06.00 М/ф «Таємниця третьої
планети».
06.45 Х/ф «Карнавал».
09.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 12».
11.20,03.40 Т/с «Слiдчi 2».
17.15 Х/ф «48 годин».
19.00 «Свiдок».
22.20 «Крутi 90-тi».
23.15 Х/ф «Дзвiнок». (3).
01.20 Т/с «Тiло як доказ 2».
(2).
02.10 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi».
СТБ
05.50 «Чужi помилки. Жах на

вулицi Фестивальнiй».
06.40,16.00 «Все буде добре!»
08.15,18.15 «Неймовiрна
правда про зiрок».
10.10 «Зiркове життя.
Нещаснi в любовi».
11.10,23.35 Х/ф «Зимовий
сон».
13.10 Х/ф «Чародiї».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.20 «Х-фактор 4».
01.35 Х/ф «Ах, водевiль,
водевiль».
02.40 Нiчний ефiр.
Новий канал
06.00 Х/ф «Таємниця озера
Лох-Несс».
07.25 Х/ф «Друга таємниця
Лох-Несс».
09.15 Х/ф «Невезучi».
11.15 М/ф «Замбезiя».
13.00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
14.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 3».
16.30 Т/с «Воронiни».
23.00 Х/ф «Король вечiрок
2». (2).
00.35 Т/с «Пан Ам».
01.30,03.20 Х/ф «Стовпи
землi». (2).
03.15 Служба розшуку дiтей.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Сiльськi ведмедi».
11.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.10 Т/с «Дикий янгол».
15.00 Х/ф «Снiгова куля».
16.40,20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
1 7 . 3 5 , 2 1 . 0 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
18.25,21.50 «Велик а
рiзниця».
23.45 Х/ф «Жандарм одружується».
01.15 Х/ф «Жандарм iз СенТропе».
02.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:55, 13:10, 15:00,
19:25, 21:00, 00:25 Погода
07:05, 09:50, 13:15, 18:10,
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:10, 13:25 Кінозал «Малятко»
09:00 «Джейн Ейр»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
15:10 Х/ф «Життя як казка» (1)
18:30 Музичний серпантин
19:30 Афіша
21:10 Х/ф «Їх поміняли тілами» (1)
23:00 Х/ф «Братство Тигра та
Дракона» (3)
ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти нiндзя».
10.00 М/ф «Пiнгвiнятко Пайпер».
11.50,00.20 Т/с «Пригоди
Електронiка».
16.10 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.
04.05 З ночi до ранку.
НТН
06.15 М/ф «Мiс Новий рiк».
06.25 М/ф «Пригоди Буратiно».
07.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 2».
09.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
11.20,03.55 Т/с «Слiдчi 2».
17.15 Х/ф «Iншi 48 годин».
19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!»
21.20 Х/ф «Привид».
23.45 Х/ф «Пощади не буде».
(2).
01.45 Т/с «Тiло як доказ 2». (2).
02.25 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi».

СТБ
05.45 «Чужi помилки. Останнє
одкровення авiатора».
07.15,01.25 Х/ф «Земля Санникова».
09.00,18.15 «Неймовiрна
правда про зiрок».
10.40 Х/ф «Чародiї».
13.20 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55,22.20 «Х-фактор 4».
23.45 Х/ф «Дiвчина без адреси».
02.55 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.50 Т/с «Джоуї».
06.30 Х/ф «Чудова подорож
Нiльса з дикими гусьми».
11 . 1 0 Х / ф « М а л е н ь к i
негiдники».
12.50 Х/ф «Деннiс-мучитель».
14.45 Х/ф «Деннiс-мучитель
завдає удару у вiдповiдь».
16.30 Т/с «Воронiни».
22.50 Х/ф «Король вечiрок
3». (2).
00.50 Т/с «Пан Ам».
03.05 Х/ф «Втрачене майбутнє». (2).
04.30 Смiшно до болю.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Снiгова куля».
11.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.10 Т/с «Дикий янгол».
15.00 Х/ф «Я буду вдома на
Рiздво».
16.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
1 7 . 3 5 , 2 1 . 3 0 « Ро з с м i ш и
комiка».
18.25 «Велика рiзниця».
19.15 «КВК-2013».
22.25 «ВусоЛапоХвiст».
23.40 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку».
01.30 Х/ф «Жандарм одружується».
02.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
Субота, 4 сiчня
ТРК «Ера».
06.00,08.00,08.55 Погода.
06.05 Х/ф «Пiчки-лавочки».
08.05 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,12.50,14.55 Погода.
09.10 Православний вiсник.
09.35 Моменти життя.
10.35 Х/ф «Пеппi Довгапанчоха».
12.55 Театральнi сезони.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Музичнi привiтання.
15.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
15.50 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.
17.25 Золотий гусак.
17.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
18.50 Концертна програма А.
Демиденка.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Українська пiсня.
22.05 Смiх до «коликiв» у рiк
кролика.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «Пiчки-лавочки».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.45 Не вiр худому кухарю.
03.10 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялинкiвої ночi».
03.45 Д/ф «Пiсня всесвiту».
04.15 Х/ф «Днi лева».
«1+1»
07.00 «Хто там?»
08.00 Комедiя «Таємна мiсiя
Санти».
09.25 М/ф «Енгрi бердс».
09.30,19.30 «ТСН».
10.05 «Свiтське життя».
11.10 «Чотири весiлля».
12.30 Х/ф «Мерi Поппiнс, до
побачення!»
15.30 М/ф «Маша i ведмiдь».
16.25 «Вечiрнiй Київ - 2013».
18.30 «Розсмiши комiка 4».
20.00 «Новорiчний парад зiрок
з Максимом Галкiним i Володимиром Зеленським 2014».
22.45 Комедiя «Мiй хлопець

- янгол».
00.45,01.30 Детектив «Величний Джо».
02.20 Х/ф «Альфа дог».
04.10 Комедiя «K-9: рiздвянi
пригоди».
Iнтер
06.55 Х/ф «Службовий роман».
09.35,05.15 М/ф «Мадагаскар
3».
11.05 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
14.35 «Михайло Задорнов
«Новорiчний завзятий день».
18.15, 20.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки».
20.00 «Подробицi».
22.10 «Уральськi пельменi - 20
рокiв в тiстi!»
00.00 Х/ф «Вiддам котенят в
хорошi руки». (2).
01.40 «Церемонiя нагородження «Золотий грамофон
- 2013».
04.25 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.05 Факти.
05.20 М/ф «Горбоконик».
06.20 Замочениє.
07.15 М/ф «Роби ноги!»
09.05 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.40 Так$и.
11.05 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша».
12.45 Х/ф «Назад у майбутнє».
14.50 Х/ф «Назад у майбутнє
2».
16.40 Х/ф «Назад у майбутнє
3».
18.45 Факти. Вечiр.
1 9 . 0 0
Х / ф
« М i с
Конгенiальнiсть».
21.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть
2. Чудова i небезпечна».
23.05 Т/с «Адмiрал».
01.00 Х/ф «3000 миль до Грейсленда». (2).
03.05 Фестиваль «Велика
рiзниця».
04.35 Велика рiзниця поукраїнськи.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 М/ф.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Маю честь запросити.
11.15 В гостях у Д. Гордона.
12.05 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
12.30 «Життя моє, моя любов».
С. Ротару.
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чоловiки).
14.30 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга.
16.00 Музичнi привiтання.
16.35 Погода.
16.40 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiнки).
17.30 Золотий гусак.
17.55 Караоке для дорослих.
18.55 Концертна програма А.
Демиденка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Полiттеатр.
21.40 Майстри гумору. В. Моїсеєнко та В. Данилець.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 «Дружина».
00.30 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 «Надвечiр`я». Новорiчний
випуск.
03.20 Хто в домi хазяїн?
03.40 Як це?
04.10 Служба розшуку дiтей.
04.15 Х/ф «Днi лева».
«1+1»
06.00 Комедiя «Неймовiрнi пригоди iталiйцiв у Росiї».
07.50 М/ф.
08.25,19.30 «ТСН».
09.00 «Лото-Забава».
10.00 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.15 Х/ф «Пригоди Флiка».
12.15 Х/ф «Снiгова королева».
13.55 Х/ф «Льодовиковий
перiод».
15.35 Х/ф «Льодовиков и й п е р i од 2 : Гл о ба л ь н е
потеплiння».
17.30 Х/ф «Льодовиковий

перiод 3: Ера динозаврiв».
20.00 «Битва хорiв».
22.00 «Свiтське життя».
23.05 Комедiя «Операцiя «Тушонка».
01.05 Драма «Конформiст».
03.20 Драма «Альфа дог».
05.10 Комедiя «Таємна мiсiя
Санти».
Iнтер
06.35 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
10.00 «Невiдкладна допомога з
доктором Комаровськiм».
10.35 «Орел i решка. Назад в
СРСР».
11.25 «Зимова кухня».
12.20,04.05 Х/ф «Джентльмени
удачi».
14.00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки».
17.15 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «Честь маю запросити. 20 рокiв опiсля».
00.05 «Уральськi пельменi - 20
рокiв в тiстi!»
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.15 Мюзикл «Дуже новорiчне
кiно».
ICTV
05.00 Факти.
05.15 М/ф «Нiч перед Рiздвом».
06.00 Дача.
06.30,11.30 Мульт особистостi.
07.00 Х/ф «Чарлi i шоколадна
фабрика».
09.00 Дивитися всiм!
09.55 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
12.15 Х/ф «Одинадцять друзiв
Оушена».
14.20 Х/ф «Дванадцять друзiв
Оушена».
16.35 Х/ф «Тринадцять друзiв
Оушена».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Путня країна.
19.55 Х/ф «Лисий нянька.
Спецзавдання».
21.40 Х/ф «Брюс Всемогутнiй».
23.30 Т/с «Адмiрал».
01.20 Х/ф «Забiйне Рiздво
Гарольда i Кумара». (2).
02.40 Фестиваль «Велик а
рiзниця». Фiнал.
04.15 Х/ф «Роксана».

4 січня
21.30,22.30,23.30,00.30,01.35
,02.30,03.30,04.30,05.35 Час.
Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий
час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45
,00.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20,
22.00,01.15,03.20,05.40 Тема/
Хронiка тижня.
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,
23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 Час новин.
07.15,12.10,14.10,17.10,19.25
Погода в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,
03.35 Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55
Погода на курортах.
08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велик а
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
01.55,04.55,05.55 Погода у
свiтi.
02.35 Лiсовий патруль.
04.15 Реальний сектор.
06.15 Огляд преси.
«2+2»

06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00 Х/ф «Кiнець iмператора
тайги».
11.00 Т/с «Гончi 2».
15.00 «Облом UA. Новий сезон».
16.30 Х/ф «Зорянi вiйни:
Iмперiя з ад ає уд ару у

вiдповiдь».
19.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Повернення Джедая».
21.30 Т/с «Терра Нова».
23.10 Х/ф «Вiйна оркiв». (3).
01.00 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя». (2).
02.25 Х/ф «В тiй областi небес».
ТРК»Україна»
06.20 М/ф «Повернення блудного папуги».
06.50 М/ф «Ну почекай! Новий
рiк».
07.00,01.10 Х/ф «Важка дитина».
08.25,02.25 Х/ф «Важка дитина 2».
10.00 Т/с «Iнтерни».
12.15 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2013. Краще.
15.00 Т/с «Слiд».
18.10,19.20 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи».
19.00,03.50 Подiї.
21.50,04.10 Х/ф «Перша спроба».
БУКОВИНА
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 10.45, 14.00, 19.00,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05 «Лісова мандрівка за
диво зорями»
08.00 «Країна талантів»
08.30 М\фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Подіум її життя»
10.00 «Країна талантів»
10.50 «Міні-мікс»
12.00 «Невигадані історії»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.10, 05.00 Концертна програма
15.30 «Експромт»
16.20 «Красен світ»
17.00 «Ключ до самопізнання»
17.30 «Про Настусю і золоту
рибку»
19.10 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
19.30 «Повір у диво»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Т/с «На віражі».
22.00 «Новорічний рейс».
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Д/фільм «Таємниці підводного світу»

5 січня
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.40,19.30,20.30,
22.30,23.30,00.30,01.35,02.35,0
3.30,04.35,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,
00.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнесчас.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий
час.
06.55,10.50,11.50,13.50,14.50,
18.10,19.20,20.20,01.40,03.15
Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00,20.00,23.00
,02.00,04.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,
06.20 Час спорту.
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55
Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода
на курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у
свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки
тижня з Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.
04.15 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
«2+2»
06.00 М/ф.
07.00 «Схiднi єдиноборства.
Бушидо».
09.00,10.40 Т/с «Мисливцi за
старовиною».
12.30,21.30 Т/с «Терра Нова».
16.30 Х/ф «Зорянi вiйни: Повернення Джедая».
19.00,23.10 Х/ф «Секретнi
матерiали».
01.20 Х/ф «Квантовий

00.40 «Одвічні цінності»
01.10 Д/фільм «Рукоділля для
дітей»
01.40 Х/фільм
03.30 «Телемеридіани»
04.00 «Подіум її життя»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:55, 11:45, 12:55,
14:40, 19:10, 21:50, 00:25
«Погода»
07:05, 09:30, 11:50, 18:00,
19:00, 21:30, 01:20 «Парад
планет»
07:15 Х/ф «Їх поміняли тілами» (1)
09:00 «Юний рятувальник»
09:40, 19:15 , 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:55 «Кінозал «Малятко»
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:20 Х/ф «Їх поміняли тілами» (1)
17:00 «Кралечки»
18:10 «Західний експрес»
18:35 «Хенд Мейд»
22:00 Х/ф «Потяг на Юму» (1)
ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти нiндзя».
10.00 М/ф «Оленцеро i чарiвнi
дрова».
11.40,00.20 Х/ф «Новорiчнi
пригоди Машi та Вiтi».
12.55 Мюзикл «Снiгова Королева».
14.55 М/ф «Простоквашино».
16.00 М/ф «Ну, постривай».
18.00 Смiшнiше, нiж кролики.
18.55 Країна У.
19.55 Вiталька.
21.10 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.
01.35 Х/ф «Диво на Тридцять
Четвертiй вулицi».
03.25 З ночi до ранку.
НТН
06.25 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова».
07.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
09.35 Т/с «Вулицi розбитих

теле

апокалiпсис». (2).
02.55 Х/ф «Аве Марiя».
ТРК»Україна»
07.20,23.50 Х/ф «Назад у майбутнє».
09.20,01.45 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
11.15,03.50 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
13.20 Т/с «Iнтерни».
14.50 Т/с «Слiд».
18.10,19.20 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи».
19.00,03.30 Подiї.
21.50 Концерт.
БУКОВИНА
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 08.00, 13.00 «Музичний
експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05 Д\фільм «Смаки культур»
07.30, 20.00 «Зелений БУМ»
08.20, 15.25 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Країна талантів»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.30 «Фейс-контроль»
12.00 «Стиль життя»
12.30, 17.00 «Красен світ»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
14.05, 05.00 Концертна програма
15.50 «Міні-мікс»
17.30 «Фабрика зірок Діда
Мороза, або чого бажає Снігуронька?»
19.30 «Зимове кохання»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Т/с «На віражі».
22.00 «32 грудня»
23.30 «Палітра»
00.10, 03.00 «Музичний експрес»
00.40 «Долі жіночі»
01.10 «Телемеридіани»
02.10 Х/фільм
03.30 «Роздуми про сокровенне»
04.00 «Подіум її життя»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:25, 11:15, 12:55, 14:40,
18:55, 21:20, 00:25 «Погода»
07:05, 11:25 «Хенд Мейд»
07:25, 09:30, 11:50, 18:2019:00,

оздоровчі

812

теле

лiхтарiв 2».
11.30 «Речовий доказ». Королi
сухого закону.
12.00 «Головний свiдок».
12.35 «Випадковий свiдок».
13.10 Х/ф «Кидали».
14.55 Х/ф «Ой, мороз, мороз!»
16.45 Х/ф «Привид».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
10».
22.40 Х/ф «Крикуни». (2).
00.40 Х/ф «Пощади не буде».
(2).
02.25 Т/с «Слiдчi 2».

Новий канал
05.45 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санти».
07.30 Х/ф «Рiччi-багач».
09.05 Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти Шефа.
11.10 Уральськi пельменi.
18.00 М/ф «Роби ноги 2».
20.00 Х/ф «Васабi».
21.50 Х/ф «Спокусник».
00.15 Х/ф «Чорне золото».
02.45 Смiшно до болю.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30,10.10 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
11.15 М/ф «Барбi i Лускунчик».
12.25 Х/ф «Якось на матрацi».
14.05 Х/ф «Пiди, розберися».
15.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
17.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.50 «Велика рiзниця».
19.45 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне».
00.05 Х/ф «Черговий тато:
Лiтнiй табiр».
01.35 Х/ф «Кохання i пiца».
03.00 «Нiчне життя».

ТЕТ
06.00 Телепузики.
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с «Школа монстрiв».
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Русалонька».
09.35 М/с «Черепашки мутанти
нiндзя».
10.00 М/ф «Оленцеро i Чаргодинник».
11.45,00.20 Х/ф «Королiвство
Кривих Дзеркал».
13.25 Х/ф «Бiляночка та Розочка».
14.35 М/ф «Бременськi музиканти».
15.30 М/ф «Ну, постривай».
18.00 Смiшнiше, нiж кролики.
19.00 Країна У.
20.00 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.
01.45 М/ф «Жах перед
Рiздвом».
02.55 БарДак.
03.45 З ночi до ранку.
НТН
05.00 М/с «Ну, постривай!»
05.15 М/ф «Нiч перед Рiздвом».
06.25,03.55 Х/ф «Батьки та
дiди».
07.50 Т/с «Таємницi слiдства
10».
11.30 «Легенди карного розшуку». Берiївський СМЕРШ.
12.00 «Агенти впливу».
12.55 «Випадковий свiдок».
13.35 Х/ф «Кидали тiкають».
15.30 Т/с «Двоє зi скриньки».
19.00 Т/с «Павутиння 7».
22.50 Х/ф «Кривавий спорт».
(2).
00.30 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 9». (2).
02.10 Х/ф «Крикуни». (2).

СТБ
05.50,23.55 Х/ф «Посилка з
Марса».
08.00 «Їмо вдома».
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майданi».
10.55 «Х-фактор 4».
14.10 «Х-фактор 4. Гала-концерт. Оголошення переможця».
20.00 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi».
22.10 Х/ф «Суджений-ряжений».
02.10 Х/ф «Ще раз про любов».
03.40 Нiчний ефiр.

13

Ми – те, що ми їмо
Найбільш шкідливі
харчові добавки

СТБ
04.35,00.45 Х/ф «З Новим
роком, тату!»
06.05 «Караоке на Майданi».
06.45 «Їмо вдома».
07.45,09.50 «Х-фактор 4».
09.00 «Все буде смачно!»
19.00 «Х-фактор 4. Гала-концерт. Оголошення переможця».
02.25 Нiчний ефiр.

понеділок
8

01:20 «Парад планет»
07:45, 12:00, 17:35 Кінозал
«Малятко»
09:40, 19:10, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
14:45 «Кралечки»
15:20 Х/ф «Потяг на Юму» (1)
18:00 «Юний рятувальник»
18:25 Музична програма «La
multi ani» (рум. мов)
21:30 Х/ф «Чорна книга» (2)
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Небезпечні: Е-102, Е-110, Е-120,
Е-124, Е-127.
Заборонені: Е-103, Е-105, Е-111,
Е-121, Е-125, Е-126, Е-130, Е-152, Е-241.

Ці слова сказав іще великий Гіппократ, актуальність вони не
втратили й донині. Здорове харчування впливає позитивно не лише на
наше здоров’я, але й на наш зовнішній вигляд. А чи робимо ми щось
для того? Придивіться уважніше до свого раціону: можливо, ви вже
стали заручником свого шлунка та звикли до канцерогенів. Тоді вам
саме зараз треба змінити усталені погляди на їжу й розробити власне
меню здорового харчування.

С

аме таку мету ставили перед собою
учасники «круглого столу» «Оздоровче харчування – важливий чинник збереження здоров’я людини» в Чернівецькому
торговельно-економічному інституту КНТЕУ.
На заході йшлося про шкідливу їжу та напої, а
також про те, чим потрібно харчуватися, аби
не нашкодити своєму здоров’ю.
Ганна ГАЛЮК, студентка ІІІ курсу Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу впевнена: щоби уникнути
проблем зі шкідливою їжею, треба знизити для студентів ціни
в їдальнях вузів і запровадити більше кас, щоби
за короткий період часу
можна було обслужити
якнайбільше студентів.
Вона розповіла
також, що енергетичні
напої, які є досить недавнім винаходом людства, давно заборонені в
деяких країнах. Вони продаються там тільки в аптеках, оскільки прирівнюються до ліків. А в разі перевищення допустимої дози не виключені побічні
ефекти. Студентка додає, що спостерігаючи
за колегами й готуючись до «круглого столу», вона з’ясувала для себе, що фастфудами
харчуються зазвичай першокурсники, а
старші студенти переходять на раціональні-

ше харчування, віддаючи перевагу гарячим
домашнім стравам.
Марія КОВАЧ, студентка ІV курсу напрямку «Харчові технології та інженерія» під
час круглого столу розповідала про чудодійні
властивості перепелиних яєць: – Перепелине яйце – це скарбничка поживних речовин.
Порівняно з курячим яйцем, в одному грамі
перепелиного міститься більше вітамінів: в
2,5 раза більше вітаміну А; у 2,8 раза –
вітаміну В1 та в 2,2 раза вітаміну
В2. У п’яти перепелиних яйцях, за масою рівних одному
курячому, уп’ятеро вищий
рівень фосфору та калію,
в 4,5 раза – заліза. Значно
більше в яйцях перепілок
міді, кобальту та інших
амінокислот.
Говорить Марія й про
те, що найціннішою шкаралупою також є перепелина.
Дослідження засвідчили: шкаралупа перепелиних яєць складається
на 90% з карбонату кальцію, решта 10% –
необхідні для організму мікроелементи: мідь,
фтор, залізо, марганець, молібден, фосфор,
сірка, цинк, кремній тощо, загалом їх 27.
Доведено, що діти які вживають ці яйця,
краще навчаються й менше хворіють.
На «круглому столі», окрім студентів,

Підозрілі: Е-104, Е-122, Е-123,
Е-141, Е-150, Е-171, Е-173, Е-180.
Канцерогени: Е-131, Е-142, Е-210,
Е-211, Е-212, Е-213, Е-215, Е-216,
Е-217, Е-240, Е-330.
викладачів були присутні спеціалісти інших
галузей – медики, директори ресторанів,
менеджери із продажу тощо. Тому захід був
доволі цікавий, з огляду на його полемічність.
Про перепелині яйця деяку цікаву інформацію додала Валентина ВАСЮК, доцент
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб,
кандидат медичних наук:
– Я хочу тут посперечатися трішки, бо
курячі яйця звісно добрі, перепелині набагато кращі, але якщо ви хочете зміцнити
імунітет, треба щодень протягом двох місяців вживати перепелині яйця, 3-5 штук за
30 хв. до їди. Якщо в людини немає якихось
протипоказів, жовчнокам’яної хвороби, загострення хронічного панкреатиту, хронічного
холециститу.
Люди хочуть вживати більше шкаралупи, бо вони вважають, що це натуральний
продукт. Але там, по-перше, доза кальцію
не є добовою, а по-друге, там немає тих
компонентів, які потрібні для правильного
засвоювання.
І обов’язково слід зауважити, що перепелині яйця так само можуть бути заражені
сальмонельозом.
Головне, про що треба пам’ятати, – здорове харчування має бути стилем життя.
Підхопив тему кальцію і Ярослав ЖУК,
директор «Молокії» – філії «Чернівці-молоко»
ПрАТ «Тернопільський молокозавод». Він же
додав до загальної інформації: у 100 г молока
міститься до 130 мг кальцію. Разом із тим, і вітаміну D, який допомагає кальцію засвоюватися.
Тобто дитині шкільного віку на день потрібно до
600 мг кальцію. Випиваючи чашку молока, двічі на день, дитина отримує необхідну кількість.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Розлади травлення: Е-221, Е-224,
Е-223, Е-230, Е-226, Е-338, Е-339,
Е-340, Е-341, Е-407, Е-450, Е-465,
Е-466.
Шкідливі для шкіри: Е-232, Е-238,
Е-311, Е-312, Е-313.
Розлади тиску: Е-251.
Підвищення холестерину: Е-320,
Е-321, Е-322.

►

8 принципів
здорового харчування
1. Вживайте різноманітні харчові продукти, більшість із них мають бути продукти рослинного, а не
тваринного походження.
2. Їжте кілька разів на день різноманітні овочі та
фрукти, краще – свіжі та вирощені в місцевості, де
ви проживаєте.
3. Контролюйте надходження жиру з їжею та змінюйте тваринний жир на рослинний.
4. Вибирайте продукти з низьким вмістом цукру
та споживайте цукор помірно, оскільки цукор – це
джерело порожніх калорій, які не містять корисних речовин.
5. Їжте менше солі – добова норма солі не більше
5 г – та надавайте перевагу йодованій солі.
6. Вживайте молоко й молочні продукти. Вони є
джерелом кальцію та вітаміну В2.
7. Відмовтеся від напівфабрикатів і фастфудів.
8. Якщо ви вживаєте спиртні напої, загальний
вміст чистого спирту в них не повинен перевищувати 20 г на день. І слід пам’ятати, що алкоголь не
містить жодних корисних речовин.

Новий канал
05.45 Т/с «Джоуї».
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
09.40 Уральськi пельменi.
16.30 Педан-Притула Шоу.
18.00 Х/ф «Васабi».
20.00 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Сусiдам вхiд заборонено».
21.50 Х/ф «Ельф».
23.50 Знайти крайнього.
01.00 Х/ф «Хранителi скарбiв».
(2).
03.00 Смiшно до болю.
К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.20 М/ф «Барбi i Лускунчик».
09.40 Х/ф «Якось на матрацi».
11.10 Х/ф «Пiди, розберися».
12.45 Х/ф «Лемонi Снiкет: 33
нещастя».
14.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
16.00 «КВК».
18.10 «Вечiрнiй квартал».
20.10 М/ф «Кiт у чоботях».
21.40 Т/с «Надприродне».
00.05 Х/ф «Кохання i пiца».
01.40 «Нiчне життя».

«Новорічна безпека»

або Як не нашкодити здоров’ю новорічної ночі

Нинішньої новорічної ночі
українці не влаштовуватимуть
пишних застіль?

З

а дослідженням компанії Research and Branding Group, українська
сім’я витратить на новорічний стіл 516 гривень, а загалом святкування
обійдеться у 1380 грн.
Дещо менше витратять родини на подарунки – 476 грн., а також на інші
потрібні для святкування речі – 388 грн. Серед найбільш популярних новорічних подарунків – цукерки й делікатеси – 29%, іграшки – 16%, парфумерія
та косметика – 14% і сувеніри – 13%.
Загальнонаціональне дослідження в Україні компанія Research and
Branding Group провела від 1 до 12 грудня, опитавши 2176 осіб у 24 областях
України та АР Крим.

Новий рік – чарівне, зимове свято, яке
супроводжується нічними гуляннями із
непростими випробуваннями для нашого
шлунку. Щоби не зашкодити організму
смачними, жирними та гострими
стравами, намагайтеся дотримуватися
таких правил «новорічної безпеки».
 Намагайтеся не змінювати звичний режим
харчування. Їжте вчасно
й регулярно, бажано потроху, кожні 3-4 години.
За цей час організм встигає
перетравити й засвоїти
спожите, тож з’їсти багато вже не вийде. Втім, 31
грудня мало кому вдається

поїсти в звичному режимі.
Лікарі радять не відмовлятися від звичної вечері
31 грудня: вона врятує від
переїдання вночі і проблем
зі шлунком уранці.
 Не налягайте на новорічні закуски, якщо після
них ще подадуть гаряче:
ви вже нібито наїлися, а

відмовитися від спокуси
буде нелегко – і переїдання гарантоване.

як гарніри, а клітковина
в них дуже корисна для
травлення.

 Перед застіллям
випийте склянку води –
частину шлунка вона заповнить і «вовчий» апетит
пропаде.

 Якщо їсте якусь
страву вперше, обмежтесь
тим, щоби тільки скуштувати її: на незнайому їжу
організм може відреагувати непередбачувано.

 Провокують апетит
і численні гострі та солоні
закуски, й шампанське з
фруктами. Тому десерти
радять відкласти до ранку. Шампанське слід тільки пригубити для відчуття
свята, а закуски варто
тільки скуштувати. Якщо
ж розпочнете свято з гарячого, замініть гарнір на
овочі чи овочеві салати
– вони не такі калорійні,

 Втамовуйте спрагу чистою негазованою
водою й відмовтеся від
газованих напоїв і соків
– вони провокують апетит. Крім того, свіжі соки
різко збільшують рівень
цукру в крові, а газовані
напої сприяють ожирінню
й можуть спричинити загострення хронічних хвороб
травного тракту.

міксові
ГОРОСКОП на 27 грудня-2 січня
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Зірки обіцяють, що рішення п’ятниці будуть
вдалими. У неділю-понеділок може вийти назовні те, про що ви здогадувалися, та закривали
очі. Якщо останні дні року попрацюєте, зведете
збитки до мінімуму. Після свят перевірте стан
своїх фінансів.
Удача – річ заманлива, але допоможіть їй
цього тижня власною працею! Перед Новим
роком кипітиме спілкування, досягатимуться
домовленості. Лише не поспішайте з оформленням документів до січня, а головне – не забувайте
про здоров’я і родину!

Можете отримати гроші, про які давно забули:
не поспішайте витрачати, інакше в останні дні
року нажене безгрошів’я. Тим, хто зараз далеко
від рідних, будь що радимо на свято бути з ними.
Обережно зі спиртним, бо після свят важко буде
працювати.

Уже від п’ятниці всі ваші думки мають бути
про родину та свято. У неділю-понеділок є шанс
завершити справи, віддати борги, приготувати подарунки. У Новорічну ніч залиште у старому році
всі печалі. У перші дні Нового року можливе нове
знайомство.

Останні дні року життя видасть вам на повну і
удачі, і прикрощів. Не поспішайте сумувати, адже
Новорічна ніч для вас – шанс перегорнути сторінку,
навіть змінити місце проживання. Після свят може
виявитися, що ви переоцінили свої фінансові
можливості.
Зірки радять вам у п’ятницю-суботу з’ясувати
всі стосунки: не варто зустрічати Новий рік з тим,
що все одно відпаде. Грошей, які отримаєте перед
Новим роком, вистачить тільки на святкування. Отож
після свят одразу налаштовуйтеся на безупинну
працю.

Свято може відволікти вас від сприятливого
для заробітку моменту – у суботу чи середу. Якщо
родинне коло важливіше – принаймні, не марнотратьте, не влаштовуйте бучних застіль. Новорічна
ніч може принести важливе для вашого бізнесу
знайомство.
Зірки попереджають: святкуйте з розумом!
Не розкидайтеся грошима, краще у понеділоквівторок скористатися можливістю для заробітку.
Новий рік зустрічайте традиційно, у колі сім’ї:
здобутки будуть важливішими за все минуле й
наступне.

Зважтесь, нарешті, на те, про що давно
мріяли! Якщо в неділю-понеділок уникнете травм
чи застуди, Новорічну ніч найкраще провести у
великій компанії, можна навіть серед незнайомих
людей. Хто знає, може, це будуть тривалі та приємні знайомства!
Застерігати вас від тринькання грошей марно:
ви все одно витратите все до копійки! Відтак не
намагайтеся до Нового року підняти прибутки,
зустрічайте Новий рік з тим, що є, але обов’язково
у гарному настрої. Краще бережіть здоров’я:
можлива застуда!

Останні дні року використайте на повну для
контактів з партнерами та спонсорами. Якщо
вдасться, у суботу підпишіть угоди, як ні – то чекайте до середини січня. Новий рік краще за все
зустрічати з коханою людиною і не вдома, аби не
втручалися родичі.
Якщо треба завершити справи, зробіть це
у неділю, бо решта днів будуть несприятливими
для бізнесу. На Новорічну ніч застерігаємо від
надмірного захоплення спиртним і не сідайте
після застілля за кермо. У четвер проведіть вечір в
родинному колі.
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У Ляльковому театрі –
«Снігова королева»

У Новий рік – з романтичними
мріями та реальними планами!

А в муздрамтеатрі – «Білосніжка і семеро гномів»
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Квитки на стаціонарні вистави у
театрі ляльок коштують 15 гривень. А
від 2 до 12 січня в Ляльковому театрі
проводитимуться новорічно-різдвяні
свята «Білі мухи налетіли», які можна
відвідати за 25 грн.
Цього ж тижня на сцені Чернівецького муздрамтеатру відбулася прем’єра ще
однієї музичної вистави за казкою братів
Грімм «Білосніжка та семеро гномів».
Дитячий мюзикл (композитор – Оксана
Первова-Рошка) показуватимуть протягом Новорічних і Різдвяних свят. Квиток
на цю виставу вартує 25 гривень.

– продовжує Іван Бутняк. – Як для лялькового театру, ця вистава є дуже масштабною.
У «Сніговій королеві» задіяна велика
кількість ляльок, 5 сценографій і абсолютно всі актори театру. – Ця вистава
– наша найулюбленіша іграшка, ми нею
із задоволенням будемо бавитися, – додає режисер.
– Вистава розрахована на глядачів
від 5 років. Вона триває 50 хвилин, і в
ній дуже багато драматичних моментів.
Загалом за рік, що минає, в Театрі
ляльок показали понад 400 вистав, з них
160 – у сільській місцевості.

день Святого Миколая в Чернівецькому Ляльковому театрі
відбувся перший показ вистави «Снігова королева». Як жартує Іван БУТНЯК,
режисер лялькового театру, цю виставу
вони «дістали з-під подушки». На честь
свята ляльковики провели дві вистави:
прем’єру побачили школярі, а виставу
«Як лисичка пташкою була» – діти з
особливими потребами.
– На прем’єру до нас прийшло багато діток: зал був ущент заповнений,
– каже Наталія МАРКІВ, завліт Театру
ляльок.
– Виставу ми готували більше року,

о

-3

Військкомати Чернівецької області
відбирають кандидатів на військову службу за
контрактом у в/частинах Міноборони України.
Гарантований соціально-правовий захист,
стабільно високе грошове забезпечення.
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Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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Втрачено папку з документами:
■ Державний акт на право приватної власності на землю, сер.І-ЧВ, №005389, виданий
Сторожинецькою міською радою 19 грудня 1996 року на ім’я Гатеж Н.І.
■ Домова книга на будинок за адресою: м. Сторожинець, вул. Стефаника, 9, домовласник
Гатеж Наталія Іванівна.
■ Свідоцтво на право власності на будинок з планом будинку.
Тих, хто знайшов документи, або має про них якісь відомості, просять звертатися за
мобільним телефоном: (095)-610-22-92, Лєна.

Звертатися:
Чернівецький облвійськкомат,
м.Чернівці,вул. Кобилянської, 32.
Телефони:
(050)9480349, (097)1773945,
(0372)524349.

Редакція не завжди поділяє думку авторів, залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали. Листування лише на сторінках газети. За зміст реклами редакція відповідальності не несе.
Відповідальність за якість друку несе друканя ПП Ключук С. М., за доставку – Чернівецька дирекція «Укрпошти». При використанні матеріалів посилання на «Версії» обов’язкове. Рукописи не рецензуються і не повертаються. ® – Матеріал друкується на правах реклами

передплатний індекс:
09584
С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Наші реквізити:
Код ЕДРПО 32726216
р/рах. 26004017113743 в ЧФ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 356271

Овен
На Овнів очікує яскравий рік. Якщо кермуватимуть правильно, ріка
життя обов’язково винесе їх на берег благополуччя. Самотні відчують потяг до сім’ї, але зірки рекомендують почекати з цим
до літа. Піднесення у фінансах можливе – за ініціативності та
ощадливості. Деякі з Овнів знайдуть себе у власному бізнесі.
Аби здоров’я дозволило нести надмірну відповідальність, час покінчити зі шкідливими звичками.

2014-й для Тельців буде важливим у сенсі переоцінки
цінностей і численних нових знайомств. Останнє не стосується сфери сімейної, де, навпаки, можливі втрати. Фінансові
питання не надто турбуватимуть, хоча на високі прибутки розраховувати не варто. Жовтень та листопад – гарний час для започаткування бізнесу, пов’язаного з викладацькою діяльністю.
Удача залежатиме від правильно вибраних партнерів.

Близнюки
На представників цього знаку очікує спокійний рік із
великою кількістю можливостей. Але зірки допомагатимуть
найбільш серйозним і наполегливим із Близнюків. Складіть
фінансовий план до кінця року й поставте перед собою конкретні
кар’єрні цілі. Існує шанс позбутися хронічних захворювань. Важливою рисою року стане зміна кола друзів: відсіються фальшиві
приятелі, а легкий флірт може перейти у серйозні стосунки.

Рак

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) ЛОТ № 1 – трьохкімнатна квартира
загальною площею 71,00 кв.м., яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового цегляного житлового будинку. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВТК
№836628 від 03.10.2008р., посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Новосельською І.Л.. і зареєстрованого в реєстрі за №5622. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, буд. 107, кв. 172. Квартира розташована на 1-му поверсі 5 поверхового будинку. Складається з: 1-а кімната площею 18,60 кв.м., 2-а кімната – 16,70 кв.м., 3-я кімната
– 11,50 кв.м., кухня – 7,80 кв.м., ванна кімната – 2,60 кв.м., вбиральня – 1,00 кв.м., коридор – 7,10 кв.м., балконом – 2,10 кв.м., лоджією – 3,60кв.м. Висота приміщень – 2,50 м. Матеріал
зовнішніх стін - цегла, матеріал перекриття - з/б плити. Технічний стан характеризується як добрий з ремонтом. Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом,
каналізацією, газопостачанням, центральним опаленням, електроосвітленням. Об’єкт розташований в периферійній частині міста в районі щільної житлової забудови з розвинутою соціальною інфраструктурою, поруч розташовані школа № 11, дитячий садочок, магазини. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 370648.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613115 від
13.12.13). Гарантійний внесок – 18532.40 грн. без ПДВ. ЛОТ № 2 - 1/2 ідеальної частки нежитлових приміщень загальною площею 215,10 кв.м., розташованих у напівпідвальному поверсі
чотирьохповерхового житлового будинку. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕХ №432328 від 05.09.2007р., посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького
МНО Балан Р.Б. і зареєстрованого в реєстрі за №9394. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Нікітіна, буд. 2. Приміщення розташоване в напівпідвальному поверсі чотирьохповерхового цегляного житлового в центральній частині міста з високоразвинутою соціальною інфраструктурою. Неподалік розташовані центральний залізнодорожній вокзал, головне поштове
відділення, магазина, офіси, малоповерхові житлові будинки, в межах пішохідної доступності знаходяться зупинки громадського транспорту. Технічний стан характеризується як добрий
з ремонтом. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 605249.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613116 від 13.12.13). Гарантійний внесок – 30262.45 грн. без ПДВ. ЛОТ № 3 - цегляний
двоповерховий житловий будинок загальною площею 251,80 кв.м. належними будівлями та спорудами та земельна ділянка (кадастровий № 7310136300:15:003:0266) площею 0,0595 га.
для будівництва та обслуговування житлового будинку. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на житловий будинок від 24.11.2000 року та Державного акту на
право власності на земельну ділянку серії ЯД № 124340 виданого 20 грудня 2007 року Чернівецькою міською радою Чернівецької області, бланк серії ВЕІ № 482325 від 26.12.2006 року на
підставі рішення №385 19 сесії 5 скликання від 30 серпня 2007 року та зареєстрованого в книзі реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010780901484. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Попова, 1. Об’єкт складається з: житловий будинок літ. А-І - сходова кл. – 11,2 кв.м, коридор – 2,1 кв.м, коридор – 2,4 кв.м, комора – 2,3 кв.м, підвал – 7,5
кв.м, підвал – 1,6 кв.м, котельня – 5,0 кв.м, підвал – 8,5 м, підвал – 25,5 кв.м, коридор – 12,8 кв.м, веранда – 8,7 кв.м, сходова кл. 15,9 кв.м, кімната – 21,2 кв.м, кімната – 16,3 кв.м, кухня
– 13,6 кв.м, кімната – 12,1 кв.м, сходова кл. – 12,0 кв.м, кімната – 21,0 кв.м, комора – 4,0 кв.м, кімната – 22,8 кв.м, кімната - 17,6 кв.м, висота поверху 2,75 м; вбиральня літ. Б; криниця літ.
І; огорожа №1, 2; вигрібна яма №ІІ.. Фундаменти – стрічкові, монолітні бетонні, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яне, дах, покрівля – двохскатний двосхилий по дерев’яних
кроквах, азбестоцементні листи, вікна – дерев’яні, двері – дерев’яні, підлога – дерев’яна, мережі – електроосвітлення, опалення. По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 686270.00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2613148 від 20.12.2013р.). Гарантійний внесок – 34313.50 грн. без ПДВ. ЛОТ № 4 – трьохкімнатна квартира, загальною площею 66,10 м.кв., яка розташована на дев’ятому поверсі
дев’ятиповерхового житлового будинку. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності б/н від 27.12.1996 року, виданого Представництвом Фонду державного майна
України в м. Чернівці на підставі розпорядження № 22237. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Руська, 255А/72. Квартира розташована на 9-му поверсі 9 поверхового будинку.
Складається з: 1-а кімната площею 17,00 кв.м., 2-а кімната – 9,70 кв.м., 3-я кімната – 11,90 кв.м., кухня – 8,30 кв.м., ванна кімната – 2,70 кв.м., вбиральня – 1,30 кв.м., коридор – 11,50
кв.м., балконом – 0,90 кв.м., лоджією – 2,40кв.м. Висота приміщень – 2,60 м. Матеріал зовнішніх стін - цегла, матеріал перекриття - з/б плити. Технічний стан характеризується як добрий.
Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом, каналізацією, газопостачанням, центральним опаленням, електроосвітленням. Об’єкт розташований в периферійній
частині міста в районі щільної житлової забудови з розвинутою соціальною інфраструктурою. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 314259.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613125
від 13.12.13). Гарантійний внесок – 15712.95 грн. без ПДВ. ЛОТ № 5 – нежитлова будівля складу (літ А) загальною площею 829,60 кв.м. Правовстановлюючі документи: Договір купівліпродажу серії ВКВ 873029 від 28.11.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом ЧМНО Балаціким О.О. та зареєстрованого за № 9382.. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, Миколаївська, 36С. Будівля бетонна, в задовільному стані, без видимих руйнувань. Об’єкт розташований в периферійній частині міста, неподалік об’їзної дороги міста з навколишньою забудовою
виробничими та складськими будівлями. Під’їзна дорога з твердим асфальтовим покриттям. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1126265.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613127
від 13.12.13). Гарантійний внесок – 56313.25 грн. без ПДВ. 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 13 січня 2014 р. об 14:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Остаточний термін подачі заяв 13 січня 2014 р. об 13:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт
по лотам №1, №2, №3 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р
37313002002208 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького МУЮ. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лотам
№4, №5 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37311002002200
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Адреса редакції:
58003, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4, оф. 36 тел./факс 57-19-35
E-mail: versii@ukr.net

Для тих, хто не боїться заглядати в майбутнє і користується гороскопами для корекції своєї
поведінки, рекомендуємо астропрогноз на 2014 рік. Нагадуємо, наш Новий рік наступає завжди під
знаком Козерога. Це знак жіночий і належить до стихії Землі, тож Новий рік радимо зустрічати в парі,
із реальними бажаннями у мрійливому та і лагідному настрої.
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Зірки обіцяють Ракам зробити 2014-й незабутнім,
якщо вони уникатимуть ризиків: кредитів і позик, гри,
екстремального відпочинку та легковажних зустрічей.
Натомість будуть вдалими зарубіжні поїздки, оволодіння новими знаннями та навичками. Особливо пощастить Ракам, пов’язаним з відомими брендовими
компаніями. Та не виключений дисонанс в особистих
стосунках: можливо, ви просто переросли партнера.

Лев
2014-рік для багатьох Левів наповниться спокоєм і примиренням. Дехто з них може відчути потяг до релігії, вони
відмовляться від звичних занять і розваг. Ще одна важлива
для Левів сфера – сімейні стосунки. Не варто укладати шлюби від березня до липня. Уваги Левів вимагатимуть старші
родичі. З фінансами більша частина року – без жодних змін,
хоча влітку варто утриматися від серйозних фінансових
операцій.

Діва
2014-го зірки не обіцяють Дівам доленосних змін, але нудьгувати не доведеться. Ключова тема – спілкування й пошуки суспільного визнання. Саме тепер Діви збагнуть, що в особистих стосунках
важливі не тільки чуттєвий потяг, але й порозуміння духовне. У
фінансовій сфері на Дів очікують бурхливі випробування, слід
уникати зайвих витрат. У кар’єрі зірки рекомендують поступовий
рух уперед замість стрибків і коливань.

Терези
Наступний рік принесе Терезам важливі зміни у
кількох сферах життя, адже вони тривалий час до
цього готувалися. Перш за все – в сімейному житті.
Зірки радять Терезам бути терплячими й лагідними з
коханими та їхніми батьками. Ваші матеріальні обов’язки
та витрати зростуть попри ваші бажання, тож краще за все
вести строгий облік фінансів. На роботі є шанс стати керівником
великого підрозділу.

Скорпіон
Головне в 2014-му для Скорпіонів – набуття самодостатності, звільнення від усього, що не дає рухатися
уперед. Можливо, їм захочеться стати більш серйозними, адже нові люди вже готові увійти в їхнє життя. Нові
висоти в кар’єрі, власний бізнес, професійне зростання,
родинні зміни, придбання власного житла – позитиви для
Скорпіонів не матимуть меж. Нехай тільки не сподіваються
отримати все і одразу, без жодних зусиль.

Стрілець
2014-й для Стрільців буде повен сюрпризів, що допоможе вам підняти своє уявлення про себе й про своє
життя. Майже маніакальне прагнення творчості й зростання змусять Стрільців закрутити у щільне коло рідних
і друзів, шукати нових сфер застосування власних здібностей.
Особисті стосунки так само набудуть надзвичайної активності. Єдине, чого варто уникати Стрільцям у 2014-му – витрачати
більше, ніж зароблятимуть.

Козеріг
Вже від початку нового року Козероги бажатимуть узяти
від життя якнайбільше нових відчуттів, опинитися в центрі
уваги, бути коханими. Ці бажання спонукатимуть до праці,
пошуків нового, творчості й навчання. Але Козерогам не варто забувати, що без усвідомлення минулого не буває майбутнього, і
поспішати зі змінами в особистому. У наступному році їм можна
навіть ризикнути й поступитися кар’єрою заради особистого.

Водолій
У новому році зірки будуть прихильними до Водоліїв,
які вміють і люблять працювати. Але успішність буде для
них ще й серйозною спокусою: найменше гальмування у
кар’єрі породжуватиме агресивне ставлення до оточення.
Хоча представникам цього знаку інколи й варто трохи уповільнити рух, аби уникнути перевтоми. І тоді на першому
місці у Водоліїв замість кар’єрних прагнень опиняться
романтичні пригоди.

Риби
2014-го року Риби відкриють у собі великий творчий потенціал і це докорінно змінить їхнє життя. Та, поруч з цим,
Рибам не заважатиме мати трохи прагматичності, щоби вчасно
розпізнавати обман, маніпуляції, недомовленості. Зірки обіцяють Рибам великий успіх у протилежної статі. Натомість у
фінансовій сфері триватиме певна невизначеність. Непередбачені витрати змусять Риб шукати додаткового заробітку.

1913
ПРОЩАВАЙ, 1913!
Зовсім незабаром ми проводимо 2013
рік, а сто років тому наші предки прощалися
з останнім перед Великою війною мирним
роком, готуючись зустріти 1914-й. У різних
країнах на нього очікували не лише за
власними національними традиціями, але і за
своїми сподіваннями на майбутнє.
Новорічні мрії та передвоєнні
реалії Європи

Консервативні британці в цілому були задоволені підсумками 1913-го і сподівалися, що йому на
зміну йде період неухильного розвитку й ситуація
обіцяє бути стабільною. А у континентальній Європі
панували інші настрої.
Німці готуватися до серйозних змін. Весь 1913
рік німецька промисловість нарощувала виробництво озброєнь, а збройні сили Німеччини постійно
тренувалися для успішного ведення бойових дій.
Армія тут була готова до війни набагато краще,
ніж її потенційні противники – Росія й Франція. До
того ж, кайзерівська імперія успішно завершувала
реалізацію широкомасштабної програми переозброєнь. Для війни потрібний був лише привід – і
залізні німецькі дивізії могли рушити хоч на Захід,
хоч на Схід.
Доки німецькі політики й генерали розробляли
таємні плани на майбутній рік, прості бюргери й бауери у своїх оселях раділи життю. Вони збиралися
зустріти Різдво й Новий рік весело та від усієї душі.
Святковий настрій приходив до них, і господині
починали готувати страви, що, за традицією, мали
стояти на родинному столі в ці зимові дні.
Подібно до підданих німецького імператора, до
проводів старого року й зустрічі нового готувалися
й сусіди-австрійці. Правда, офіційний Відень не
плекав таких величних планів переділу світу, як
його берлінські союзники. Цісарсько-королівська
армія значно поступалася німецькій і за озброєнням, і за підготовкою, і за бойовим духом. Стара
монархія не рвалася так до бою, як утворена пруссаками у 1871 році Німецька імперія. Проте мусила
тягнутися за союзною державою і навіть мріяла про
нові територіальні надбання. За чий рахунок? Відповідь ясна: насамперед, Сербії й Росії.

Балканські здобутки та образи

А

на Балканах держави-переможниці підбивали підсумки року, підраховуючи втрати у
двох Балканських війнах і здобутки за рахунок зогнилої Османської імперії й занадто самовпевненої
Болгарії. Особливо раділи серби, яким дісталися
Косово й значна частина Македонії.
Проте македонці почувалися зрадженими і
своє невдоволення проявляли все активніше. Їхню
батьківщину поділили між собою Сербія, Болгарія
та Греція. Ніхто з переможців не побажав визнати
македонців окремою нацією, оголошуючи їх то
«болгарами», то «зболгаризованими сербами», то
«слов’янизованими греками». Тож боротьба македонців за незалежність, яка вже набула чималих
традицій, тривала.
Збройний опір македонського підпілля раніше відчували на собі лише турецькі окупанти,
а від 1913-го – й нові господарі цієї землі. Під-

пільники використовували бомби-«македонки»,
особливої конструкції та ефективну «стрільбу
по-македонськи»: коли вогонь ведуть водночас із
двох пістолетів.

300-річчя російської династії
Романових

К

ожному народові рік, що минав,
запам’ятався чимсь своїм. Для підданих
російського імператора він ознаменувався кількома
масштабними подіями. Перш за все – святкуванням
300-річчя династії Романових. Мабуть, за всю історію імперії жодну подію не відзначали з такою величезною помпою. Весь рік відбувалися урочистості,
від яких чимало людей втомилося по-справжньому.
Особливий резонанс мала поїздка царської родини

отримали відчутні привілеї, вигадали родичі Сусаніна й спромоглися переконати в ній Марфу, мати
царя. Свого вони досягли: 1619 року цар надав
їм у власність землі та звільнив від податків. Що
ж до жертв того болота, то одну зафіксували вже
в радянські часи: у трясовині втопився секретар
Сусанінського райкому ВКП(б), який проводив
колективізацію сільського господарства. Мабуть,
не без допомоги земляків легендарного героя, ще
й за старим сценарієм…

Розтиражовані Романови:
монети, медалі, хрести…

Т

а повернімося у 1913-й. На честь ювілею в
Росії викарбували срібний рубль. Проект
монети, присвяченої 300-літтю царювання дому Ро-

робив той же художник А.Ф. Васютинський. Коло
нагороджених виявилося незвично великим, тож
випущено було понад 2 мільйони медалей. Носили
цю нагороду на біло-жовто-чорній (імперських
кольорів) стрічці. Побачити медаль можна було і
на генеральському мундирі, і на рясі священика, і
навіть на звичайній селянській свитині: її отримали
всі селяни, які брали участь в урочистих зустрічах
імператора.
Цікаво, що ювілейні нагороди отримали всі священики конфесій, офіційно визнаних у Російській
імперії, крім так званих «сектантів». А православним ієреям чорного й білого духовенства видавали
ще й спеціальний ювілейний знак, затверджений за
ініціативою Синодального Обер-прокурора.

Київ, 1913: Всеросійська
виставка та Перша Олімпіада

Т

у російську глибинку – до тих місць, де 1613-го
вирішувалася доля династії Романових. Уперше й
востаннє Микола ІІ відвідав Костромську губернію
й інші віддалені від столиць куточки імперії. Цар був
вражений бідністю місцевого селянства, граничною
злиденністю селянського побуту. Та від сумних
дум його відволікали помпезними прийомами, які
влаштовували провінційне чиновництво, купці й
духовенство.
Під час цієї поїздки особливо активно пропагувалася давня легенда про костромського селянина
Івана Осиповича Сусаніна, який начебто врятував
щойно обраного царя Михайла Федоровича Романова від польського загону в березні 1613 року. Замість села Домнино – вотчини Романових, Сусанін
завів поляків у болото, де ті й загинули. Правда,
неспростовних документальних підтверджень
ця версія не має і, на думку сучасних істориків,
насправді йшлося про загибель селянина від рук
звичайних розбійників. А красиву казку, щоби

манових, розробив художник Антон Васютинський
за барельєфом скульптора Михайла Керзина. Російська громадськість оцінила його роботу досить
критично: на аверсі зображений Микола ІІ у формі
полковника 4-го стрілецького Імператорської
фамілії лейб-гвардії полку. З-за лівого плеча імператора виглядає засновник династії цар Михайло
Федорович у шапці Мономаха та бармах (барми –
наплічники на урочистому одязі), а все зображення
оточене орнаментом з візантійських бусин.
Люди з розвинутим художнім смаком розцінили цей витвір як примітивно-базарний. Але влада
була іншої думки – і ювілейна монета випускалася
масово. В обіг потрапило 1,5 мільйони штук. Для випуску такої величезної кількості рублів художнику
довелося вирізати дві пари штампів: при інтенсивному використанні вони швидко зношуються.
Відзначили круглу річницю дому Романових
і ювілейною медаллю. Зображення на ній було те
ж, що на ювілейній монеті, і проект нагороди роз-

а не лише нагородженнями й святкуваннями запам’ятався 1913 рік підданим Миколи
ІІ. В імперії відбулися ще й інші визначні події в
різних царинах життя.
Вд 29 травня до 15 жовтня 1913 р. у Києві тривала Всеросійська торгово-промислова виставка.
Для неї був споруджений комплекс павільйонів, в
основному, у підніжжя Черепахової гори на Олімпійській площі. Серед них виділялися капітальні
споруди доволі цікавої архітектури. На жаль, до
наших часів жодна з них не збереглася: більшість
зруйнована воєнним лихоліттям, а останній павільйон знесений 2003-го року під час розширення стадіону «Олімпійський». Київську виставку відвідало
близько мільйона людей. А для нагородження її організаторів випустили спеціальний знак, зроблений
скромно, та зі смаком.
Під час роботи виставки у Києві відбулася
ще одна знаменна подія – Перша Всеросійська
спортивна олімпіада. Вона розпочалася 20 серпня
і тривала вісім днів. Для Російської імперії Олімпіада виявилася значною подією, в ній взяло участь
чимало спортсменів з різних частин держави. Всіх
учасників та організаторів цього унікального для
імперії спортивного свята нагородили спеціальним
знаком із золотими ініціалами Великого князя Дмитра Павловича – патрона Олімпіади.

Початок кінця?

Ц

ілий рік у Російській імперії святкували:
проводили різноманітні більш чи менш визначні заходи, ніби росіяни відчували: насуваються
часи, коли буде не до свят і розваг. Останні мирні
місяці назавжди запам’яталися тим, хто спромігся
пережити всі жахи грандіозних історичних потрясінь, пов’язаних зі світовою війною.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

