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Новорічний подарунок
буковинцям –

РИНЖУК НЕ ЛЮБИТЬ
ЖУРНАЛІСТІВ

6 стор.

ПОДІЇ РОКУ,

ЩО ЗМІНИЛИ ЧЕРНІВЦІ

6 стор.

ЧИ З’ЯВИТЬСЯ У МІСТА

НОВИЙ БРЕНД?

молокопереробний завод

Шановні буковинці!
Дорогі краяни!

Щиросердно вітаємо вас з Новим 2012 роком та Різдвом
Христовим! Наближається та неповторна пора, коли люди з
хвилюванням очікують здійснення найзаповітніших бажань,
приємних несподіванок, щасливих зустрічей та омріяних подарунків. За щедрим новорічним столом збираються дружні родини, лунають щирі здравиці та побажання, дзвенять колядки
та щедрівки, панує зворушлива атмосфера загальнонародного
дійства, в якому залюбки беруть участь усі.
Тож нехай ці благословенні дні надихають кожного з нас
на шляхетні вчинки, добрі справи та мудрі задуми! Від імені
крайової влади зичимо вам міцного здоров’я на довгі й щасливі
роки, гараздів та статків, піднесеного святкового настрою,
смачної куті, розмаїтих веселощів та розваг! Нехай з малиновими різдвяними передзвонами у ваші оселі жаданими гостями
та вірними супутниками увійдуть любов і злагода, мир та добробут, радість та спокій!
З Новим роком, дорогі друзі! Зі світлим Різдвом Христовим!
З повагою
Заступник
голови обласної ради
Валентин МАНІЛІЧ

Голова обласної
державної адміністрації
Михайло ПАПІЄВ
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Заслужили? Отримали!
На день святого Миколая
українці отримали від Європейського Союзу замість очікуваної
угоди про асоціацію з ЄС кілька
пустопорожніх фраз. А неофіційно, у кулуарах, було сказано
жорстоку правду. Мовляв, двадцять років стукаєтеся в європейські двері, то років через тридцять, можливо, і достукаєтесь.
Сказано це було не нинішній
київській владі – з нею європейці
вже розібралися. Жодних ілюзій
щодо цієї «еліти» не мають, особливо після її недавньої судової
розправи з лідеркою політичної
опозиції.
Гіркі слова адресувалися
всьому українському суспільству.
Нас попередили: в об’єднану Європу запрошують лише справжніх
європейців, що мають навички
життя у правовій, демократичній
державі. Тих, які звикли жити за
прийнятими в пристойному товаристві правилами, знають еле-

ментарні речі й не мають дикунських звичок. Вони не лускають
насіння на вулиці, не розкидають
недопалки й інше сміття деінде,
не справляють свої потреби в
під’їздах та ліфтах. Натомість цінують обов’язковість і акуратність,
ввічливість та звичайну вихованість і охайність.
Хоча ідеалізувати Європу не
варто – там вистачає своїх вад
і ґанджів, є й власні нахаби та
нехлюї, але звичний для «совків» азіатський примітивізм не
притаманний більшості корінних
європейців. На жаль, з деяких
«екс-будівників комунізму» він
так і пре. Такого пороку необхідно
позбуватися якомога швидше.
Шкода, що чимало наших людей
навіть не усвідомлює цього, вважаючи хамську поведінку абсолютно нормальною. Мало того.
Останнім часом в українському
суспільстві розповсюджується
ностальгія за радянськими часа-

ми, коли такий стиль поведінки і
став панівним.
Більшовики знищили мільйони людей, першочергово
вбиваючи розумних, порядних,
освічених. Рятуючись від такого
«світлого майбутнього», мільйони втекли за кордон. А на руїнах імперії Романових запанував
«торжествующій хам», як окреслив цей тип двоногих видатний
російський письменник і філософ
Дмитро Мережковський. Інший
талановитий письменник, Михайло Булгаков, створив гротескний
образ Шарикова, в якому сконцентровані найгірші риси нової
панівної верстви – «побєдівшего
пролєтаріата». Коли знищується
справжня еліта, їй на зміну приходять маргінали. Як закинута
рілля негайно заростає будяками,
так і зґвалтованим суспільством
починають керувати ті, хто в нормальних умовах сидить у тюрмах
та психлікарнях, або ледь животіє

на соціальному дні.
Спеціалісти вважають, що для
відродження елітарної частини
населення необхідна зміна щонайменше п’яти поколінь. Іншими
словами, має пройти не менше
ста років після пріснопам’ятного
1917-го, щоб з’явилася надія на
появу високоінтелектуальної та
високоморальної еліти, яка зможе
повести пострадянські народи у
цивілізований світ. Не дай Боже,
ностальгуючі «істінна савєцкіє
люді» знову візьмуть гору і повторять порочне коло. Тоді вже
й надій жодних не залишиться.
Отримаємо від жорстокої долі все,
що заслужили через свою пасивність і боягузтво.

Вл. інф.

Невесело склався рік, що
минає, для завідувача кардіоонкогематологічного відділення
обласної клінічної дитячої лікарні
Михайла ГНАТЮКА. Річ у тім, що
торік було 17 дітей, яким уперше
виставили діагноз – онкозахворювання. Нинішнього року ця
цифра практично подвоїлася.
За тиждень до зустрічі 2012-го
на обліку в лікарні було вже 30
хлопчиків і дівчаток, яким уперше діагностували лейкемію саме

цього року. За прогнозом лікаря,
до Нового року можуть з’явитися
ще нові хворі.
Причину такої трагічної ситуації спеціаліст пояснює трьома
причинами: по-перше, генетично модифіковані продукти (ГМподукти). По-друге, дитячі стреси, які є наслідком того, що батьки
залишають свої чада на бабусь
і тітоньок (не скажемо – напризволяще, бо не від доброго життя
так чинять), а самі їдуть за кордон

АФІША

Але попри це життя
прекрасне... і воно у нас одне

на заробітки. І третя причина
– татусі, які служили у військах
протиповітряної оборони.
Треба зауважити, що у відділенні Гнатюка «витягають» з
того світу практично більшість
дітей. І тільки сам завідувач та
його колеги знають, чого це їм
вартує. Адже грошей на ліки держава майже не виділяє. І щастя
маленьких потерпілих у тому, що
вже майже протягом 5-ти років
існує Фонд «Подаруй дитині життя» (засновник Ф.К Федорович),
який опікується хворими на рак
буковинськими дітьми.
– Були дні, коли ми купували
ліки одразу для 7-8 хворих дітей,
– каже член правління Фонду
Оксана СИМАК. – А це 100- 150
тисяч гривень за один раз! І якщо
на рахунку Фонду цих коштів не
було, ми зверталися до різних організацій. І люди відгукувалися.
Жодна дитина не залишилася без
ліків і без допомоги…

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Людмила ЧЕРЕДАРИК

Ігор БУРКУТ, політолог

саме від них нездужають наші діти

Підприємці чернівецьких ринків, які потрапили до першої групи
«спрощенців», прийняли звернення до депутатів міськради. У ньому
вони просять знизити 10-відсоткову ставку єдиного податку до
5-7%. Бо вважають максимальну
ставку непосильним фінансовим
тягарем. «Ми усвідомлюємо, що
потрібно наповнювати міський
бюджет, проте наші підрахунки
свідчать, що надходження до бюджету в новому році не зменшаться, а навпаки збільшаться», – доводять вони. А ще сподіваються
на розуміння, щоби уникнути в
Чернівцях ситуації, яку має Хмельницький. Там підприємці нині активно опротестовують рішення
сесії міськради. Натомість в Одесі
запропоновані різні ставки аж до
мінімальної (2%).

Багатші
стали
багатшими,
бідні –
біднішими

За кілька днів прощатимемося зі старим уже
2011 роком. Підбиваємо підсумки. Зводимо баланс
здобутків і прорахунків. Одне слово, все як завжди. Та все ж десь на денці душі жевріє надія, що
з нового року все буде інакше. Бо станеться диво,
здійсниться казка...
Для прикладу – така: наші рідні українські
олігархи, які протягом року, що минув, збільшили
суттєво своє багатсво, поділяться нарешті ним. Бо
ж зрозуміють, що здобули свої мільярди шляхом нечесним, шахрайським, позбавивши елементарного
свій народ. І немає у нас вітчизняних біл гейтсів,
які заробили б шалені статки власним талантом,
неперевершеним вкладом у науку чи техніку, або
бодай – у мистецтво...
А мо’ відбудеться революція в аптечній галузі?! А
чом би й ні? Нині ж бо аптек у нас більше, ніж спортивних залів і майданчиків у рази. Тож мріється, що беру
я спрей для горла, ну, приміром, орасепт в аптеці,
вартість якого за останні 3 роки виросла з 17 грн до
47 грн, а його ціна (невже це не сон?!) нормально
вкладається у розмір зарплати чи пенсії. Зрештою, це
ж колись має статися! Адже згідно офіційної статистики життя українців поліпшилося. Пенсії та зарплати
зросли, щоправда, не тими темпами, що інфляція.
Економічний поступ відстежується. Принаймні, рік
прожили без нової позички МВФ.
Та, попри всі ці успіхи й досягнення, мені хочеться
побажати усім нам повсякденної мужності та мудрості.
А це, найперше, не бажати зла сусідові, коли у нього
йдуть справи краще, ніж у тебе. Не псувати собі настрій тим, що хтось став тобі випадково на ногу у
маршрутці. І замість прокльонів послати йому порцію
добрих побажань. Не дратуватися, коли коли тебе не
чує начальник або й власна дитина. Натомість огорнути їх подумки сонячним теплим і світлом любові. Тоді,
повірте, життя повернеться до вас більш лагідним
боком. Це перевірено досвідом.
Я вже давно зауважила, що коли частіше посміхаєшся, радієш (інколи наперекір обставинам!), шукаєш позитив у цьому недосконалому світі, то він змінює
своє ставленя до тебе, відкриваючи свої кращі грані.
...На жаль, поки що баланс між здобутками і прорахунками не простежується. Усе як завжди. Та все ж
на денці душі з’являється промінчик оптримізму, що з
нового року все буде інакше. Все буде значно краще!
З Новим роком, шановні читачі «Версій»! З новим
щастям!

ГМ-продукти, стреси, опромінення –

Самозайняті
«спрощенці»
вимагають
розуміння

голос кабінетів

Буковинські VIPи – люди сімейні
Де буде
ялинка, під якою
танцюватимуть
чернівчани,
«Версії» з’ясували
у минулому
числі газети.
Сьогодні редакція
поцікавилася, де
зустрічатимуть
Новий рік керівники
міста та краю.

Начальник
УМВС України в
Чернівецькій області, генерал-майор Микола ХАРАБАРА: – У нас уже
традиційно склалося так, що останні сім років
ми святкуємо Новий рік з дітьми у сватів. Збирається вся родина – наші та їхні діти, онуки.
Велике родинне коло сягає 20-ти душ. Онуки
читають віршики, співають – усе відбувається
дуже весело. Новорічна ніч пролітає, мов мить,
й атмосфера така, що відпочиваєш за ввесь рік.

Теле

теле

09584

Голова
Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ: – Новий рік зустрічатиму вдома, з
сім’єю. У Чернівцях. Відтак відвідаю своїх
батьків, потім – до тещі, її привітаю...
Новий рік – сімейне свято, тому я завжди
зустрічаю його вдома.

Секретар Чернівецької
міської
ради Віталій МИХАЙЛІШИН: – Святкуватиму Новий
рік у Чернівцях, у сімейному колі, з
батьками, з родиною. Зрештою, як
і більшість пересічних чернівчан.
Буковинці завжди тримаються хати!

Заступник Голови
Чернівецької обласної ради
В а л е нт ин
МАНІЛІЧ: – Новий рік зустрічатиму
з сім’єю у Чернівцях – з дружиною,
зі старшою та молодшою доньками і
зятем. А Різдво святкуватиму у батьків
– як завжди. У нас це вже традиція.

Опитування провела Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Фантом» (3D): 10.00; «Іван Царевич і сірий вовк»
3D: 11.30, 13.10, 17.20; «Шерлок Холмс: Гра тіней»: 14.50, 19.00,
21.30.
Малий зал. «Ялинки-2»: 12.00, 17.20, 21.10; «Елвін та бурундуки
3» (3D): 13.50, 15.30, 19.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Ялинки-2»: 10:00, 18.00; «Елвін та бурундуки-3»: 12:00, 20.00;
«Смішарики. Початок» 3D: 14:00; «Фантом» 3D: 16:00, 22:00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
1 січня, 13.00: «Кішчин дім».
2 січня, 10.30, 13.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Ілюзії вальсу».
3 січня, 10.30, 13.00: «Карлсон, який живе на даху»; 18.30:
«Кайдашева сім’я».
4 січня, 10.30, 13.00: «Жила собі Сироїжка»; 18.30: «Шалене
суботнє надвечір’я».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
2 – 4 січня, 12.00, 14.00: Дитячі театралізовані свята та благодійні
акції «Милосердя»: «Сюрпризи новорічної скриньки».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
2 січня, 18.30: Колядки. Щедрівки. Маланка. Заслужений Академічний Буковинський ансамбль пісні і танцю.
3 січня, 18.30: Сніжинки падають. Гурт естрадної пісні п/к Народного артиста України Левка Дутківського.
4 січня, 18.30: Світові шедеври музики. Академічний камерний
хор «Чернівці».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Живопис (з колекції ЧХМ). До 90-річчя від дня народження В.
Симоненка.
«Імперія бісеру». Виставка творів членів студії бісероплетіння.
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів,
присвячена 140-річчю від дня народження автора проекту будівлі
ЧХМ.
Виставка листівок «Христос народився! Славімо його!» (З колекції
ЧХМ).
Виставка робіт членів Спілки фотохудожників України (м. Чернівці).

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки:
ЛОТ № 1 –житловий будинок загальною площею 106,5 м. кв., з належними до нього будівлями та
спорудами, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Староленківська,44 та є власністю Загородньої Світлани Миколаївни (вул. Староленківська, 44, м. Чернівці, інд.код. 1723328108). Житловий
одноповерховий будинок загальною площею 106,5 м. кв., житлова площа 73,3 кв.м, висота будівлі
3,5м, складається з: коридор – 12,9кв.м, 1-а кімната – 14,4кв.м, кухня – 16,8кв.м., ванна – 6,3кв.м,
2-а кімната – 15,5кв.м, з-я кімната – 20,8кв.м, 4-а кімната – 21,6кв.м, котельня – 3,2кв.м. Житловий
будинок обладнаний системами енергопостачання, газопостачання від центральної мережі, опалення пічне. Фундаменти – бетонні, стіни, перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття – деревяні
оштукатурені, дах, покрівля – деревяні, металеві листи, підлога – дощата, вікна, двері – деревянні,
оздоблення – фарбування водяними сумішами. Належні до житлового будинку будівлі та споруди
- літня кухня, два сараї, гараж, вбиральня, розташовані у подвірї і перебувають у задовільному
технічному стані. Земельна ділянка не приватизована. Майно належить боржнику на підставі
свідоцтва про право власності б/н від 29.09.2000 року. Стартова (початкова) ціна – 470240,00 грн.
без ПДВ (договір № 1-25089 від 12.12.2011р). Гарантійний внесок – 23512,00 грн без ПДВ. Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ КБ «Приватбанк», м.
Чернівці, вул. Стасюка, 14А.По лоту обмеження на використання загальні для житлових будинків.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 січня 2012 р. об
12:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін подачі заяв 19 січня 2012
р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок №
р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458, одержувач:
Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції. 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
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого (конфіскованого) майна: ЛОТ №
1 - 1/3 трьохкімнатної квартири, загальною площею 65,80кв.м, яке знаходиться в м. Чернівці,
вул. Головна, 6уд.218, кв.4 та є власністю Штефанко (Озерянська) О.В. (вул.Головна, 218/4, м.
Чернівці). Квартира загальна площа – 65,80кв.м, житлова – 37,40кв.м. знаходиться на першому
поверсі дев’ятиповерхової будівлі та складається з : коридору – 11,9кв.м , кухня – 8,7кв.м , 1-а
кімната – 15,9кв.м , 2-га кімната – 11,9кв.м , 3-тя кімната – 9,6кв.м , туалет(поєднаний) – 1,0, ванна
-2,6 , кладова -1,2кв.м , лоджії – 3,6/1,8кв.м, квартира обладнана балконом – 2,4/0,7кв.м., висота
приміщень – 2,6м. Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни і перегородки – міжповерхові – залізобетонні плити перекриття, дах – суміщений, покрівля – руберойд, підлога – лінолеум, керамічна
плитка, вікна – металопластикові склопакети, двері внутрішні – дерев’яні, оздоблювальні покриття – штукатурка стін та стель, пофарбування водяними розчинами, шпалери, оздоблення стін
санвузлів, кухні – керамічною плиткою. Внутрішні системи інженерного устаткування – електропостачання, газ, водопровід, каналізація, опалення від міських мереж. Технічний стан квартири
добрий. Квартира належить боржнику на підставі свідоцтва про право приватної власності на житло
видане 02.04.1997р. Представництвом ФДМУ згідно з розпорядженням №23661 від 02.04.1997р.
Стартова (початкова) ціна – 91650 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25094 від 16.12.11). Гарантійний
внесок у розмірі – 13747,50 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в рахунок погашення
заборгованості перед: Ільїна Людмила Вікторівна (м. Чернівці, проспект Незалежності, 60/43) По
лоту обмеження на використання загальні для житлових будинків. Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ
33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Прилюдні торги призначені на 19 січня 2012р. об 10:00 год. за
адресою: м. Чернівці, вул.Кишинівська, 2а. Остаточний термін подачі заяв 16 січня 2012р. до 10:00
год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом трьох банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення аукціону на депозитний рахунок р/р 37313002002208
в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач Шевченківський ВДВС
Чернівецького міського управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

теле Версі ї
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф «Донька моряка».
07.15 Новорiчний жарт з Г.
Хазановим.
07.40 Концертна програма
«Шоу продовжується».
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.20,21.25 Погода.
09.30,15.25 Обережно, модерн!
10.00 Х/ф «Казка мандрiв».
11.40 Золотий гусак.
12.10 Шеф-кухар країни.
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.20 Концерт О. Малiнiна.
14.30 «Новорiчний жарт» з С.
Дроботенком.
15.15 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
15.55 «Зимовий жарт» з М.
Жванецьким, I. Олейниковим,
Ю. Стояновим.
16.45 Фестиваль родинної
творчостi «Мелодiя двох сердець».
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 «Зимовий жарт» з Я.
Арлазоровим.
22.00,22.45 Зiрки гумору.
22.40 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
23.15 Концертна програма
«Шоу продовжується».
00.15 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Театральнi сезони.
02.25 Х/ф «Казка мандрiв».
04.05 Т/с «Днi лева».
05.40 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
«1+1»
06.00,04.00 Х/ф «Собака на
Рiздво».
06.50 «Союзмультфiльм».
08.10 Х/ф «Шпигун по
сусiдству».
09.45 Х/ф «Кавказька полонянка».
11.10 М/ф «Добриня Микитович
i Змiй Горинич».
12.20 М/ф «Льодовиковий
перiод».
13.35 М/ф «Льодовиков и й п е р i од - 2 : Гл о ба л ь н е
потеплiння».
15.00 М/ф «Льодовиковий
перiод-3: Рiздвяна пригода».
15.20 М/ф «Принцеса i жаба».

17.00 «ТСН. Особливе».
17.45 Х/ф «Сам вдома».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Сам вдома-2».
22.00 Х/ф «Ой, морозе, морозе».
23.45 Х/ф «Гола правда» (3)
01.20 Х/ф «Новi мурахи у штанях (2)
02.40 Х/ф «Самотнiй Санта
Клаус шукає мiсiс Клаус».
IНТЕР
06.15 М/ф «Казка про рибалку
i рибку»
06.45 Х/ф «Смугастий рейс»
08.20 М/ф «Мадагаскар»
09.55 Концерт «20 найкращих
пiсень року»
12.15 «Парад зiрок»
14.15 Т/с «Все заради тебе»
16.00 «КВН. Вища лiга. Фiнал»
18.15 Т/с «Катерина»
20.00 «Подробицi»
20.25 Концерт «Новорiчний
вечiр з М. Галкiним i М. Басковим»
22.10 Х/ф «Чоловiк в моїй
головi»
00.20 Х/ф «Вiйна свiтiв» (2)
02.20 «Подробицi» - «Час»
02.45 Х/ф «Кажани»
04.15 Д/ф «З. Кириєнко. Фатальна красуня»
ICTV
06.40, 08.05 Погода
06.45 М/ф «Битва за Камелот»
08.10 Х/ф «Новорiчна
вiдпустка»
09.50 М/ф «Балто»
11.15 М/ф «Балто-2. У пошуках
вовка»
12.45 Х/ф «Назад у майбутнє»
14.50 Х/ф «Назад у майбутнє-2»
16.45 Х/ф «Назад у майбутнє-3»
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда»
20.45 Х/ф «Робiн Гуд - принц
злодiїв»
23.35 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв»
(2)
01.30 Х/ф «Супергероїчне кiно»
(2)
02.40 Х/ф «Субмарина Ханлi»
(2)
04.10 Х/ф «У пошуках галактики» (2)
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.01, 21.40 «Час-Тайм»
06.15, 08.25, 18.55, 23.30, 00.15

2 січня

«Час спорту»
06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40
«Погода на курортах»
06.30 «Київський час»
06.40 «Гра долі»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.30 «Час новин»
07.10, 08.15, 19.30, 23.35
«Бізнес-час»
07.15, 09.10, 11.20, 12.20, 14.10,
16.10, 17.50 «Погода в Україні»
07.30 «Життя цікаве»
07.50, 00.25 «Автопілот-новини»
08.30, 10.55, 18.10, 00.20 «Погода у світі»
08.35 «Не перший погляд»
09.15 «Інвест-час»
09.25 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.45 «Корисні
новини»
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому ефірі»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15 «Енергонагляд»
19.36 «Час: важливо»
21.00 «Час»
22.00, 01.00 «Українські пристрасті»
23.40 «Автопілот-тест»
00.35 «Огляд преси»
ТВА
6.00 ТЕМИ РОКУ
6.45, 9.55, 17.25, 21.55, 00.00
Погода
6.55, 7.45 Про казки
7.15 Ранок надії
8.10, 9.45, 12.05, 13.55, 17.15,
19.30, 00.10, 1.00 Познайомимось?
8.15 Х/Ф «Весільна лихоманка»
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.15, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.30 Х/Ф «Відьмак»
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 5 Тв о є
здоров’я
16.30 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.00, 2.10 Х/Ф «5 днів до
опівночі»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:30 «Малятко»
07:20, 09:50,15:45, 17:00, 19:40,
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00:25,01:20 «Парад планет»
0 7 : 5 0 ,
0 8 : 5 5 ,
13:10,15:55,19:35,21:00 Погода
08:00 «Юний рятувальник»
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм»
09:25 «Хендмейд»
10:00, 19:50, 00:40“Вулиця
Святкова, 1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Новорічна дискотека
«Танцюємо з «Шармом»
14:50 «Новорічні історії від
«Джему»
16:00 «Зірковий марафон»
16:30 «Музична програма»
(рум. мов.)
17:10 «Містер «М» та круті
чуваки»
17:45 М/ф «Як дівчата заміж
хотіли»
18:45 «Розповідь від першого
лиця»
21:05 Х/ф «12 стільців» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00, 08.00 Т/с «I падає снiг...»
09.30,01.00 Х/ф «Людина-павук-2».
11.45 Х/ф «Якби я тебе любив».
13.30 Х/ф «Наречена».
15.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2010. Найкраще.
17.45 Х/ф «Печалi-радощi
Надiї».
21.00 Х/ф «Примарний гонщик».
23.00 Х/ф «Людина-павук».
03.00 Х/ф «Нiч зачинених дверей».
04.30 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.15, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.25,
21.00, 00.00 «Погода»
07.05 «Буковинський дивосвіт»
07.30 Д/фільм «Дорогами Українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Телемеридіани»
10.10 «У гостях у 12-ти місяців»
11.05 «Експромт»
12.00 Дфільм «Фільми та зірки»
13.10 «Акценти»
13.45 М/фільм
14.00 «Буковинський дивосвіт»
15.15, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.05 «Казковий світ»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету
іпотеки: ЛОТ № 1 – Двокімнатна квартира на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку,
загальною площею 35,96 кв. м., розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська,
буд. 77-В1, кв. 62, що належить (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 77-В1, кв. 62). Житлова площа квартири 22,60 кв. м. (1-а кімната – 9,90 кв. м., 2-а кімната – 12,70 кв. м.), кухня
(спільного користування) – 2,06 кв. м. (заг. – 15,00 кв. м.), санвузол – 3,40 кв. м., коридор – 3,50
кв. м., комори – 4,40 кв. м., висота – 2,50 м. Матеріал зовнішніх стін - цегла, перекриття - залізобетон; покрівля підлоги – керамічна плитка, лінолеум; вікна, двері – дерев’яні; внутрішнє
оздоблення – шпалери, керамічна плитка, водоемульсійне фарбування. Комунікації - від міських
мереж. Будинок підключено до телефонної мережі. Технічний стан квартири добрий. Квартира
належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності зареєстрованого 25 лютого 2007
р, під № 46021.Стартова (початкова) ціна – 146551,50 грн. (без ПДВ) (Договір № 1-25080 від
11.11.2011року). Гарантійний внесок у розмірі – 7327,57 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за
кошти в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Приватбанк» (м. Чернівці, вул. Стасюка,
23/3).ЛОТ № 2 – забудована земельна ділянка загальною площею 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та житловий будинок з
належними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 364 кв.м та , які є власністю
Тікана Георгія Івановича (м. Чернівці, вул. Переяслівська, 6/6, ІПН 2202026835).Забудована
земельна ділянка за кадастровим номером 7310136900:68:002:0057 площею 0,1000га з цільовим
використанням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд. Земельна ділянка рівнинна, забезпечена мережами електроосвітлення, газопостачання,
автономного водопроводу, каналізації з під’їзною дорогою з твердим покриттям. На земельній
ділянці розташований цегляний сучасного архітектурного рішення одноповерховий з мансардами
та підвальними поверхами житловий будинок Літ А, загальною площею 364,10кв.м, вигрібна яма
№1, криниця №2. Земельна ділянка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Карпатська,53
та є власністю боржника на підставі державного акту на земельну ділянку серії ЯБ №187780 від
21.04.2005р.Одноповерховий з мансардою та підвалом житловий будинок Літ. А, загальною площею 364,10кв.м, вигрібна яма №1, криниця№2. Корисна площа приміщень 364,1кв.м, житлова
площа- 119,10кв.м. Підвальне приміщення – 109,9кв.м (сходки – 13,7кв.м, вбиральня – 1,90кв.м,
комора – 10,4кв.м, ванна – 8,7кв.м, підсобне приміщення – 16,5кв.м, підсобне приміщення
– 9,3кв.м, більярдна – 34,5кв.м, топочна – 14,9кв.м), І поверх – 144,4кв.м, житлова площа –
50,3кв.м (веранда 6,8кв.м, коридор – 3,9кв.м, вбиральня – 2,2кв.м, сходова клітина – 20,2кв.м,
кухня – 17,9кв.м, столова – 16,8кв.м, кімната – 35,3кв.м, кімната – 15,0кв.м, гараж – 26,3кв.м),
мансарда загальна площа - 109, 8кв.м., житлова площа – 68,80кв.м.(сходова клітина – 16,4кв.м,
кімната – 19,6кв.м, вбиральня – 2,6кв.м., ванна – 7,0кв.м, кімната – 17,9кв.м, кімната – 16,3кв.м,
балкон – 8,5кв.м, кімната – 15,0кв.м, веранда – 6,5кв.м.).Фундаменти будинку – стрічкові, бетонні, стіни, перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття залізобетонне, дерев’яні балки, дах
дерев’яний, метало черепиця, двері – дерев’яні, підлога – керамічна плитка з підігрівом, ламінат,
оздоблення внутрішнє – високоякісна штукатурка стін з євровиглажуванням, часткове оздоблення
стін кахельною плиткою, підшивка стелі плитами гіпсокартону, пофарбування водяними сумішами,
високоякісні шпалери, інженерне забезпечення – газопостачання, електропостачання, холодне
(від колодязя) водопостачання, автономне опалення та гаряче водопостачання від котла, каналізація – вигрібна яма. Сходи – бетонні, перила з кованого металу, дерев’яні. Майно знаходиться
за адресою: м. Чернівці, вул. Карпатська,53 та є власністю боржника на підставі свідоцтва на
право власності серії САА №150921 від 21.09.2004р.Стартова (початкова) ціна – 1695911,00 грн.
(без ПДВ) (Договір № 1-25093 від 16.12.2011року).
Гарантійний внесок у розмірі – 84795,55 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в
рахунок погашення заборгованості перед:АКІБ «УкрСиббанк» (м. Чернівці, вул. Головна, 119,
код ЄДРПОУ 09807750).По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будинків. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на18січня 2012 р.
об 15:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін подачі заяв 18
січня 2012 р. до 14:00 год. Остаточна оплата по лотам здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів - на поточний рахунок №
37313002002208, в УДК у Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач
– Шевченківський ВДВС ЧМУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

понеділок
понеділок
17.30, 21.05 «Ла мулць ань»
(рум. мов.)
18.30 «Новий рік у стилі ретро»
19.30 «Чарівний чобіток»
20.15 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х/фільм
01.30 Д /фільм «Фільми та
зірки»
02.30 «Телелітопис краю»
03.00 «Світ книги»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок»
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.30 Х/ф «Агент Кодi Бенкс».
11.00 Х/ф «Агент Кодi Бенкс-2».
12.30 Т/с «Зайцев+1»
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2)
23.30 Дурнєв+1.
23.55 Х/ф «Машина часу в
джакузi» (2)
01.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Х/ф «Велика пригода
Зорро».
08.05 М/ф «38 папуг».
08.20 М/ф «Умка».
08.45 М/ф «Троє з Простоквашиного».
09.50 М/с «Оггi та кукарачi».
10.40,23.10 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку».
12.40 Х/ф «Хочу у в`язницю».
14.35 Х/ф «Справжнiй Дiд Мороз».
16.10 Мюзикл «Шалений день,
або Весiлля Фiгаро».
19.00 Т/с «Батюшка».
21.00 Мюзикл «Снiгова королева».
01.15 «Особистий погляд».
02.30 «Агенти впливу».
04.00 «Правда життя».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.40,15.30 «Нез`ясовно, але
факт».
06.25 Д/ф.
07.15,01.25 Т/с «Адвокат».
09.00,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55 Х/ф «Шукаю наречену без

приданого».
11.55 Х/ф «Чародiї».
14.40 «Зіркове життя. Поверненi
до життя».
16.25 «Битва екстрасенсiв».
19.15 «Зіркове життя. Вижити
пiсля смертi».
20.10,21.50 «Х-фактор».
20.50 «Куб».
23.35 «ВусоЛапоХвiст».
00.40 Т/с «Лікар Хаус» (2)
02.55 Х/ф «Гвинтовi сходи».
04.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Курсанти».
06.50,07.35 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.30,09.05,15.20,00.00 Погода.
09.10,14.35 М/с «Аладдiн».
10.55 Т/с «Татусевi дочки».
12.15 Мрiї здiйснюються.
13.45 М/с «Фiнес i Ферб».
14.05 М/с «Бетмен».
15.00 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
15.25 Х/ф «Заварушка з мавпою».
17.20 Х/ф «Вибух з минулого».
21.05 Аферисти.
22.10 Х/ф «Найкращий
фiльм-2» (2)
00.05 Служба розшуку дiтей.
00.10 Т/с «Межа» (2)
01.05 Т/с «Шина».
02.30 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.35 Шоу Бiла Енгвала.
К1
07.00 Т/с «Свiтлофор».
15.40 М/ф «Щасливий ельф».
16.25 Х/ф «Норт».
18.10 «Жiноча лiга».
18.35 «Три сестри».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Шопоголіки».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.40 Т/с «Голоси».
23.45 Т/с «Медiум».
01.20 «15 хвилин до завтра».
01.50 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф «Попелюшка».
07.30 М/ф.
07.45 Зiрки гумору.
08.40 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.10,14.55,15.15 Погода.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Х/ф «Увага, черепаха!»
11.25 Караоке для дорослих.
12.15 Хай щастить.
12.35 Х/ф «Калина червона».
14.20 «Новорiчний жарт» з Г.
Хазановим.
15.00 Euronews.
15.20 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
15.35 «Новi пiснi про головне».
Новорiчний концерт.
19.00 Атака магiї.
19.30 Концертна програма
Софiї Ротару «Я тебя попрежнему люблю».
21.20 221. Екстрений виклик.
21.30 «Зимовий жарт» з В.
Мойсеєнком та В. Данильцем.
22.00,22.45 Зiрки гумору.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
23.45 «Золота десятка» М. Поплавського.
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Театральнi сезони.
02.30 Х/ф «Увага, черепаха!»
04.00 Т/с «Днi лева».
05.40 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
«1+1»
06.00 Х/ф «Двi собаки на
Рiздво».
07.00 «Союзмультфiльм».
08.45 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-розбiйник».
10.05 Х/ф «Ой, морозе, морозе».
11.45 Х/ф «Артур i мiнiпути».
13.30,02.05 Х/ф «Вiдчинiть, Дiд
Мороз».
1 5 . 1 5 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiонального полювання».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми
словами».
17.30 Х/ф «Сам вдома-2».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Сам вдома-3».
21.45 «Мiняю жiнку-4».
23.00 Х/ф «Мрiї здiйснюються»
(3)
00.30 Х/ф «Гола правда» (3)

03.45 Х/ф «Лускунчик i щурячий
король».
IНТЕР
05.15 Мюзикл «Дуже новорiчне
кiно»
05.30 Д/ф «Кiлька рокiв з життя
Табакова»
07.05 Х/ф «Дiвчата»
08.55 М/ф «Лови хвилю»
10.20 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою»
13.45 Д/ф «Народження легенди. Iронiя долi, або З легкою
парою»
14.45 Т/с «Все заради тебе»
16.25 Концерт «Новорiчний
вечiр з М. Галкiним i М. Басковим»
18.15 Т/с «Катерина»
20.00 «Подробицi»
20.25 Концерт «Двi зiрки. Новий рiк»
22.30 Т/с «Формат А4»
00.25 Х/ф «Це я»
02.00 Подробицi.
02.25 Х/ф «Кажани: операцiя
знищення»
03.50 Х/ф «Викрадачi картин»
ICTV
05.45, 06.35, 02.05, 04.10 Погода
05.50 Свiтанок
06.40 М/ф
07.20 Ти не повiриш!
08.05 Х/ф «Лунi Тьюнс знову
у дiї»
10.45 М/ф «Веселi нiжки»
12.45 Факти. День
12.55, 19.10, 01.10 Спорт
13.00 Анекдоти по-українськи
13.20 М/ф «Смертельний бiй.
Подорож починається»
14.10 М/ф «Кунг-фу Панда»
15.50 Х/ф «Робiн Гуд - принц
злодiїв»
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 01.20 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с «Морський патруль»
22.30 Т/с «Таксi»
23.20 Х/ф «Сталь» (2)
02.10 Х/ф «У пошуках галактики» (2)
03.45 Факти
04.15 Т/с «Загiн-4»
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.15, 08.25, 18.55, 23.20, 00.10
«Час спорту»
06.25,10.15, 13.10, 17.05, 18.40,
23.50 «Погода на курортах»
06.30, 23.00 «Київський час»

06.40 «Гра долі»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00, 19.00, 20.30 «Час
новин»
07.10, 08.15, 19.30, 23.10, 00.35
«Бізнес-час»
07.15, 09.10, 11.20, 12.20, 14.10,
16.05, 17.55, 22.50 «Погода в
Україні»
07.30 «Життя цікаве»
07.50, 00.25 «Автопілот-новини»
08.30, 10.55, 18.10, 00.15 «Погода у світі»
08.35 «Феєрія мандрів»
09.15 «Інвест-час»
09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.45 «Корисні
новини»
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15.20 «Мотор-ТБ»
16.15 «Українські пристрасті»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15 «Агроконтроль»
19.36 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.40 «Час-Тайм»
21.55, 01.00 «Портрети з С. Дорофеєвим»
23.30 «Територія закону»
23.55 «Огляд преси»
ТВА
6.00, 7.45, 2.25 ХФ «Падіння
Римської імперії»
7.15 Ранок надії
9.00, 16.30, 5.15 Буковина
містична
9.45, 12.00, 17.15, 19.30, 21.55,
23.25, 00.00, 1.00 Познайомимось?
9.55, 17.25, 21.50, 23.50, 2.20
Погода
12.05, 19.35, 20.05, 22.00, 00.05,
1.05 Панно Кохання
14.30 Х/Ф «Весільна лихоманка»
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 2 3 . 5 5 Тв о є
здоров’я?
16.00 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
21.30, 23.30, 2.00 Теми дня
22.30 Х/Ф «5 днів до опівночі»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:40,16:10 «Малятко»
07:10, 09:50, 14:35,16:55, 19:50,
01:20 «Парад планет»
07:30, 08:50, 13:10, 16:05, 18:50,

середа
УТ-1

06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Веселi хлоп`ята».
07.40 М/ф.
07.45 Зiрки гумору.
08.40 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.25,14.55,15.15,21.30 Погода.
09.30,15.20 Обережно, модерн!
10.20 Дитячий фестиваль «Всi ми
- дiти твої, Україно».
12.35 Х/ф «Бумбараш».
15.00 Euronews.
15.50 «Зимовий жарт» з О. Воробей та Ю. Гальцевим.
16.25 М. Задорнов «Ми чиє?..»
17.20 Концерт О. Малiнiна.
18.25 «Зимовий жарт» з групою
ЕКС-ББ.
18.55 Бенефiс Є. Шифрiна. 25
рокiв на сценi.
21.20 221. Екстрений виклик.
21.35 Авторська програма М. Задорнова «Задоринки».
22.10,23.05 Бенефiс Ю. Гальцева
i Г. Вєтрова.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
00.05 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
03.10 Т/с «Днi лева».
04.50 Х/ф «Бумбараш».

«1+1»

06.00 Х/ф «Артур i мiнiпути».
07.05 «Союзмультфiльм».
09.05,03.45 Д/ф «Велика подорож
у глибини океану».
1 0 . 2 5 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального полювання».
12.05 Х/ф «Артур i помста Вурдалака».
13.35,02.15 Х/ф «Суджений».
1 5 . 1 5 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiональної риболовлi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми словами».
17.45 Х/ф «Сам вдома-3».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Сам вдома-4».
21.30 «Краса по-українськи».
23.00 Х/ф «Сусiдка» (3)
00.45 Х/ф «Мрiї здiйснюються» (3)
05.05 Х/ф «Самi вдома».

IНТЕР

06.30 М/ф «Пригоди Буратiно»
07.35 Мюзикл «Як козаки...»
09.40 Х/ф «Це я»
11.10 М/ф «Джиммi-Нейтрон»
12.40 Х/ф «Iронiя долi. Продовження»
14.45 Т/с «Все заради тебе»

16.25 Концерт «Новорiчний вечiр з
М. Галкiним i М. Басковим»
18.15 Т/с «Катерина»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Бенефiс «Кроликiв». 30
рокiв гумору»
22.15 Т/с «Формат А4»
00.10 Х/ф «Приходь на мене подивитися»
02.00 «Подробицi» - «Час»
02.25 Х/ф «Пробудження»
04.20 Х/ф «Тайм-код»

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей
05.20, 06.10, 02.15, 04.15 Погода
05.25 Свiтанок
06.15, 09.20, 12.55, 19.10, 01.25
Спорт
06.20 М/ф
07.00 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.30 Надзвичайнi
новини
10.25 М/ф «Смертельний бiй. Подорож починається»
11.00 Х/ф «Лунi Тьюнс знову у дiї»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-українськи
13.15 Утриматися в крiслi
13.55 Т/с «Таємницi слiдства»
14.55, 20.25 Т/с «Морський патруль»
16.45 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
22.30 Т/с «Таксi»
23.20 Х/ф «Вбивця» (2)
02.20 Т/с «Христофор Колумб»
03.50 Факти.
04.20 Т/с «Загiн-4»

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.01, 21.40 «Час-Тайм»
06.15, 08.25, 18.55, 23.20, 00.10
«Час спорту»
06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40,
23.50 «Погода на курортах»
06.30, 23.00 «Київський час»
06.40 «Гра долі»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.30, 01.00 «Час
новин»
07.10, 08.15, 19.30, 23.10, 00.35
«Бізнес-час»
07.15, 09.10, 11.15, 12.10, 14.10,
16.10, 17.50, 22.50 «Погода в
Україні»
07.30 «Життя цікаве»
07.50, 00.25 «Автопілот-новини»
08.30, 10.55, 18.10, 00.15 «Погода
у світі»
08.35 «Своїми очима»
09.15 «Інвест-час»
09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.45 «Корисні новини»
10.30 «Прес-конференції у прямому ефірі»
11.20 «Енергонагляд»

21:00, 00:25Погода
07:35 «Біографії»
08:55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10:00,20:00, 00:40 “Вулиця
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15, 21:05Х/ф «12 стільців»
(1)
16:30 «Світ тварин»
17:05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18:00 Т/с «NEXT» (1)
19:00 Т/с «Провокатор» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.10 Х/ф «Пришелепкуватий
професор».
07.45,02.25 Х/ф «Знайомтеся,
Джо Блек».
10.50 Х/ф «Примарний гонщик».
12.40 Х/ф «Нiч зачинених дверей».
14.15 Т/с «Слiд».
15.40 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2009. Найкраще.
18.10, 19.20 Т/с «Смак граната»
19.00 Подiї.
21.00 Пiсня року-2011. День
перший.
23.15 Т/с «Камелот»
00.15 Х/ф «Перший лицар».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 20.15,
03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.05 «Буковинський дивосвіт»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.10, 02.30 «Експромт»
10.50 «Красен світ»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.05 «Лісова мандрівка за
дивозорями»
14.10, 16.15 М/фільм
15.15, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.00, 19.00, 22.00 «Новини»
16.25 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х фільм

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.20, 8.05, 9.55, 17.25, 21.50, 23.50,
3.50 Погода
6.30, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 21.55, 23.25, 00.00,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05,19.35, 20.05, 22.00, 00.05,
1.05 Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 23.55 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.15 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»

«ЧЕРНІВЦІ»

07:00,08:40,16:10 «Малятко»
07:10,09:50, 14:35, 16:55, 19:50
,01:20 «Парад планет»
07:30, 08:50, 13:10, 16:05, 18:50,
21:00,00:25Погода
07:35 «Біографії»
08:55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10:00, 20:00,00:40“Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Х/ф «12 стільців» (1)
16:30 «Світ тварин»
17:05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18:00 Т/с «NEXT» (1)
19:00 Т/с «Провокатор» (2)
21:05 Х/ф «Будинок, який збудував
Свіфт» (1)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.30 Х/ф «Пришелепкуватий профессор-2».
08.15 Х/ф «Важка дитина».
09.40 Х/ф «Перший лицар».
11.50 Т/с «Дев`ятий вiддiл»
14.15 Т/с «Слiд».
15.40 Блакитний вогник на
Шаболовцi-2008. Найкраще.
18.10, 19.20 Т/с «Смак граната»
19.00 Подiї.
21.00 Пiсня року-2011. День дру-

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок»
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10 Т/с «Ранетки»
10.00 Comedy Woman.
10.55 10 бажань.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15 Секс-битва.
12.40 Маша та моделi.
13.15,19.15 Одна за всiх.
13.40,18.20 Т/с «Моя прекрасна
нянька».
14.40 Дім-2.
15.30 FAQ. Як зустрiти Новий рiк.
15.40 Т/с «Ранетки»
16.30, 19.45 Т/с «Унiвер» (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя» (2)
22.30 Т/с «Щоденники Темного.
Чи можна змiнити минуле?» (2)
23.05 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2)
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2)
23.55 Х/ф «Вгадай хто».
01.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
08.05 М/ф «Таємниця третьої
планети».
09.05 М/ф «Бременськi музиканти».
09.50 М/с «Оггi та кукарачi».
10.35,23.10 Х/ф «Жандарм одружується».
12.20,19.00 Т/с «Батюшка».
14.10 Д/с «Православнi святi».
15.10 Х/ф «Золота рiчка».
17.00 Мюзикл «Снiгова королева».
21.00 Мюзикл «Три мушкетери».
01.05 «Особистий погляд».
02.40 «Агенти впливу».
03.55 «Правда життя».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.35,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
06.20 Д/ф.
07.10,00.45 Т/с «Адвокат».
09.00,18.15 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55,23.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.25 «Куб».
11.30 Х/ф «Не було б щастя».
14.10 «Зіркове життя. Вижити
пiсля смертi».

16.00 «Битва екстрасенсiв. Протистояння шкiл».
19.10 «Зіркове життя. Прокляття
Майстра i Маргарити».
20.10 «Х-фактор».
00.00 Т/с «Лікар Хаус» (2)
02.20 Х/ф «Гвинтовi сходи».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Курсанти».
06.50,07.35 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.30,09.05,19.15,23.55 Погода.
09.10 М/ф «Планета скарбiв».
10.55 Т/с «Татусевi дочки».
12.05 Мрiї здiйснюються.
13.10 М/с «Фiнес i Ферб».
13.40 М/с «Бетмен».
14.00 М/с «Аладдiн».
14.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Дрейк i Джош».
16.00 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,23.50 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Синбад: Легенда
семи морiв».
20.55 Парад порад.
22.00 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2)
23.00 Т/с «Щоденники вампiра»
(2)
00.00 Т/с «Межа» (2)
00.55 Т/с «Шина».
02.25 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
04.25 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.50 «Ранок на К1».
08.45,17.25 «Далекi родичi».
09.30,18.10 «Жiноча лiга».
09.55,18.35 «Три сестри».
10.25 «Iсторiї великого мiста.
Шопоголіки».
11.10 Т/с «Солдати».
13.45 Х/ф «Норт».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.00 «Панаєхало».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Зiрковi
понти».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
8

4 січня
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15 «Лісовий патруль»
19.36 «Час: важливо»
21.00 «Час»
22.00 «Акцент»
22.20 «Особливий погляд»
23.30 «Драйв»
23.55 «Огляд преси»

84

теле Версі ї

3 січня

гий.
23.15 Т/с «Камелот».
00.15 Х/ф «Маска Зорро».
02.25 Х/ф «Пришелепкуватий
професор».
03.50 Х/ф «Блондинка в нокаутi».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та
зірки»
13.20 «Країна талантів»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Невигадані історії»
20.05 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Хфільм
02.30 «Подіум її життя»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок»
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Comedy Woman.
10.55 10 бажань.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15 Секс-битва.
12.40 Маша та моделi.
13.15,19.15 Одна за всiх.
13.40,18.20 Т/с «Моя прекрасна
нянька».
14.40 Дім-2.
15.30 FAQ. Як зустрiти Новий рiк.
16.30, 19.45 Т/с «Унiвер» (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя» (2)
22.20 Т/с «Щоденники Темного. У
полонi вампiра». (2)
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2)
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2)
23.55 Х/ф «Любов зла».
01.45 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Х/ф «Золота рiчка».

08.10 М/ф «Повернення блудного
папуги».
08.25 М/ф «Вiннi Пух».
09.05 М/ф «Пес у чоботях».
09.30 М/с «Оггi та кукарачi».
10.20,23.20 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку».
12.15,19.00 Т/с «Батюшка».
14.10 Д/с «Православнi святi».
15.10 Х/ф «Поводир».
17.05 Мюзикл «Три мушкетери».
21.00 Мюзикл «За двома зайцями».
01.15 «Особистий погляд».
02.50 «Агенти впливу».
04.20 «Правда життя».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.25,15.20 «Нез`ясовно, але факт».
06.10 Д/ф.
07.05,00.55 Т/с «Адвокат».
09.00,18.15 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55,23.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.15 Х/ф «Зимовий роман».
12.55 Х/ф «Термiново потрiбен Дiд
Мороз».
14.30 «Зіркове життя. Прокляття
Майстра i Маргарити».
16.20 «Битва екстрасенсiв».
19.10 «Зіркове життя. Самовбивцiневдахи».
20.10 «Х-фактор».
00.05 Т/с «Лікар Хаус» (2)
02.30 Х/ф «Гвинтовi сходи».
04.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Курсанти».
06.45,07.30 Т/с «Як я познайомився
з вашою мамою».
07.25,09.05,19.15,00.10 Погода.
09.10 М/ф «Синбад: Легенда семи
морiв».
10.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.10 Мрiї здiйснюються.
13.15 М/с «Фiнес i Ферб».

13.45 М/с «Бетмен».
14.05 М/с «Аладдiн».
14.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Дрейк i Джош».
16.00 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,00.05 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Елвiн i бурундуки-2».
21.05 Ревiзор.
22.05 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2)
23.10 Т/с «Щоденники вампiра» (2)
00.15 Служба розшуку дiтей.
00.20 Т/с «Межа» (2)
01.15 Т/с «Шина».
02.40 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».

К1
06.50 «Ранок на К1».
08.45,17.25 «Далекi родичi».
09.30,18.10 «Жiноча лiга».
09.55,18.35 «Три сестри».
10.25 «Ще не вечiр. Зiрковi понти».
11.10 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.00 «Панаєхало».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Любов».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1
- земельна ділянка площею 0,25 га кадастровий номер 7321087900:01:004:0430, призначення
якої – 1.8 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
належить боржнику Ткачуку Григорію Івановичу (вул. Червоноармійська, 99/9, м. Чернівці, інд.
код 2420203091) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯБ
№766942 від 06 липня 2006 року. Майно знаходяться за адресою: с. Чагор, Глибоцького р-ну,
Чернівецької області. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 147564,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 1-25073 від 31.10.11). Гарантійний внесок у розмірі – 7378,20 грн. (без ПДВ) Майно
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: АТ «Укрексімбанк», м. Чернівці,
вул. Головна, 183 (код ЄДРПОУ 21420657). По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок
№ 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач
ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим. Торги призначені на 18 січня 2012р. об 10:00 год. за адресою: с. Чагор, Глибоцький
район, в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 18 січня 2012р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № 37314000700040 в УДК в Чернівецькій
області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач - ВДВС Глибоцького РУЮ. Ознайомитися з
майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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Журналістам, отож і громадськості,
на суд над Ринжуком – зась!

Ротвейлер загриз
9-річну дівчинку

Бо пан Іван відстежує газетні публікації і вони йому не
подобаються
Постанову про заборону перебування ЗМІ у
залі судового засідання виніс Головуючий Степан Богдан 21 грудня 2011 року, на першому
судовому засіданні Шевченківського райсуду
Чернівців, задовольнивши клопотання адвоката Березовського.
Утім журналістів на судове засідання пустили, однак охоронець суду попередив про
заборону аудіо-, відео- та фото фіксації. Головуючий суддя Степан Богдан, задовольнивши
клопотання адвоката про заборону журналістам бути присутніми на суді, мотивував свою
позицію тим, що в матеріалах кримінальної
справи є аудіо- та відеоматеріали, які не можуть
бути публічними. А ще, нібито, журналісти перекручують перебіг кримінального розгляду,
що викликає у читачів і глядачів різні упереджені міркування, сприяє поширенню неправдивих чуток, що може зашкодити підсудним

та об’єктивному судовому розгляду. Решта 8
адвокатів, які захищають Ринжука, підтримали
клопотання свого колеги.
– Я маю можливість стежити за тим, що
пишуть про мене в газетах, тому я теж проти
того, щоби журналісти перебували на судових засіданнях, – заявив Іван Ринжук. – ЗМІ
необ’єктивно висвітлюють цей процес, займають однобоку провладну позицію. Ринжук
також обурювався, що до нього вже 2 місяці
не допускають лікаря-стоматолога, оскільки,
за його словами, під час затримання силовики
пошкодили йому брекет-систему, яка вирівнює
зуби.
Лише державний обвинувач був проти
задоволення клопотання. Він заявив, що суд
має бути відкритим, адже кримінальна справа
не стосується неповнолітніх. Проте надалі розгляд цієї кримінальної справи відбуватиметься

за зачиненими для журналістів, отже і для
громадськості, дверима…
Нагадаємо, що екс-директор МТК «Калинівський ринок» перебуває під вартою з
16 квітня за отримання хабара в розмірі 250
тисяч доларів США та співучасть у скоєнні
злочину. У справі проходять ще двоє співучасників – Божовський та Березовський,
вінчальним батьком якого є Ринжук. Під час
даного судового засідання до Божовського,
за клопотанням його адвоката, застосували
амністію, мотивуючи це тим, що його злочин
не є важким і має малолітню дитину. Раніше
до кримінальної відповідальності не притягувався. Запобіжний захід для Божовського
(підписку про невиїзд) скасували. Його відпустили на волю прямо із зали суду. Надалі до
суду приходитиме тільки як свідок.

пущені до неї). Основою для посадового окладу
судді місцевого суду буде мінімальна зарплата,
помножена на відповідний коефіцієнт, який у
2012 році дорівнюватиме «8», тобто оклад судді
районного суду з 1 січня 2012 року сягатиме
8032 грн. Нині ж за діючою системою оплати
праці це біля 2,5 тис. гривень. Однак, за новим
Законом, суддям не передбачено преміальні
виплати, інші надбавки, 50%-ва знижка оплати
за житло, комунальні послуги і користування
телефоном, надання путівок на санаторно-курортне лікування. Тепер суддя може претендувати тільки на службове житло, яке надається
лише на період його повноважень на посаді
судді, і воно буде не безоплатне, як раніше.
Зарплата ж працівників апаратів судів поки що
залишається на рівні мінімальної…
За словами Івана Сарафенюка, у планах
на перспективу – добудова приміщень 4-х
судів, нові будівлі суду в м. Сторожинець та
адміністративного окружного суду у Чернівцях.

Повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 45-річної
жительки с. Суховерхів Кіцманського району. Жінка схвильовано розповіла, що собака напала на малолітню дівчинку і
завдала їй тілесних ушкоджень, – повідомив сектор зв’язків з
громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група
Кіцманського РВ УМВС. Було встановлено,, 25 грудня
близько 14-ої години дівчинка Яна гралась на вулиці зі
своєю 10-річною подружкою-однокласницею. Під час
гри подружка пішла до себе додому, а Яна залишилась на
вулиці. За півгодини вона зайшла до будинку подружки,
щоб покликати її на вулицю. У цей час будинком без будьякого нагляду гуляв пес-убивця. Він накинувся на дитину
та почав її кусати. Подруга намагалася відтягнути собаку.
Почувши крики дітей, на допомогу прибігла бабуся потерпілої, якій вдалося відігнати собаку, зачинивши її в кімнаті.
При цьому бабуся теж постраждала.
Згодом додому повернувся власник собаки і господар
будинку, який відвіз потерпілих до лікарні. «Стан цієї дитини був майже агональний. Велика крововтрата, больовий
шок, повністю скальпована рана голови. За висновками
судмедекспертів були повністю прокушені кістки черепа», – розповів головний лікар Кіцманської центральної
районної лікарні Василь Залявський. Такого випадку не
пам›ятає за всі 32 роки медичної практики.
А працівники Кіцманської лікарні ветеринарної медицини встановили, що в червні тварину щепили від сказу, однак
ветеринарний паспорт на неї був відсутній. Вони ізолювали
собаку, який перебуває під їхнім наглядом для виключення
сказу. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.
Учора дівчинку поховали. Убита горем мати сказала,
що хоче, аби винні у смерті її донечки відповіли за законом.
Яна була найменшою дитиною у сім’ї. У батьків залишилося
ще двоє синів-підлітків.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

З нового року зарплата суддів зросте втричі,
проте безоплатного житла для них уже не буде
Це передбачено новим Законом «Про судоустрій і статус суддів», який вступить у дію 1
січня 2012 року.
Напередодні дня працівників суду, який
відзначають сьогодні, 15 грудня, голова Апеляційного суду Чернівецької області Олексій
Черновський зустрівся з журналістами. Йшлося
про актуальні проблеми подальшого реформування судової системи України, рівень, якість
та проблеми відправлення судочинства на
Буковині впродовж 2011 року. За словами
Олексія Черновського, з кожним роком навантаження на судові органи і, зокрема, на суддів
збільшується.
Зрозуміло, що позитивом назвав заступник
начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області Іван Сарафенюк введення у дію
з 1 листопада 2011 року Закону України «Про
судовий збір», який суттєво збільшив ставки
судового збору. У зв’язку з цим ВРУ внесла зміни
до держбюджету на 2011 рік, якими передбачи-

На Чернівці
чекає
реставрація?
Як вберегти історично-архітектурні пам’ятки Чернівців від руйнування – обговорили буковинські
та іноземні науковці за круглим
столом.
Чернівці споконвіку вважаються перлиною краси та архітектури
буковинського краю. Однак, за
словами фахівців, пам’ятки архітектури в обласному центрі знаходяться не в найкращому стані.
Щоби повернути Чернівцям красу
XVIII – XIX століття, науковці та
архітектори розробляють спеціальний план заходів. Реставровувати
будівлі будуть за документами тих
часів. На думку науковців, особливу увагу треба приділити будівлям
на вулиці О. Кобилянської, Турецькій площі та загалом буферній зоні,
яку разом із Резиденцією Буковинських митрополитів внесли до
спадщини ЮНЕСКО.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

ла збільшення видатків на функціонування судової системи держави. Завдяки цьому видатки
на утримання місцевих загальних судів області
у поточному році зростуть на 9% у порівнянні
з тим, що планувалося на початку року. Це
дозволить забезпечити суди друкарським
папером, марками, процесуальними бланками
тощо, а також придбати комп’ютерну техніку на
346 тис. грн. та зробити поточні ремонти приміщень судів на 90 тис. грн. І ще дуже важливий
момент – 30% додаткових коштів суди зможуть
використати для погашення боргів, що виникли
через їхнє недофінансування ще у 2008 році.
Новий Закон «Про судоустрій і статус суддів», за яким житимемо у 2012 році, передбачає
зміни і в оплаті праці суддів. Зокрема, з нового
року суддівська винагорода буде складатися
з окладу та доплат за вислугу років, перебування на адміністративній посаді (для голів та
їх заступників), науковий ступінь (для тих, хто
його має) та за роботу, яка передбачає доступ
до державної таємниці (для тих суддів, які до-

Новорічний подарунок буковинцям –
молокопереробний завод

Обіцянка – не цяцянка й
чернівчанам радість: відкриття
потужного молокопереробного
підприємства «Аполло» відбулося саме напередодні нового
2012 року, як і обіцяв голова
облдержадміністрації Михайло
Папієв. Хоча, коли відверто,
сумніви щодо цього були великі.
Та вже поточного року завдяки
інвестиціям у понад 15 млн. грн
придбали сучасне обладнання
та провели модернізацію існуючих цехів. Нинішня потужність
підприємства складає 50 т за
зміну. Таким чином, завод готовий переробити все молоко
буковинських агроформувань.
І вже на новорічному столі краян можуть з’явитися такі сири
торгової марки«Молочна гора»,
як «Буковинський», «Голландський» «Звенигородський»,
«Російський», «Вершковий»,
«Гуцульський», «Сулугуні»,
«Лиманський», «Бринза», а

Незважаючи на медичну допомогу,
через годину після госпіталізації від
отриманих тілесних ушкоджень дитина
померла.

також сметана, вершки, масло,
молоко пастеризоване, кефір
тощо.
«Та сам факт відкриття молокозаводу в Чернівцях ще ні про що
не говорить, – зауважив очільник
області. – Першочергово потрібно
повернути сировинну базу, яка
була втрачена впродовж останніх
років. Підприємство працюватиме
стабільно й ефективно тільки
тоді, коли в області будуть сучасні молочні ферми. Якщо новий
молокозавод орієнтуватиметься
лише на закупівлю сировини у
населення, його продукція та її
якість не зможуть конкурувати з
іншими виробниками, які вже тривалий час закуповують молоко у
буковинців». Саме тому, відзначив керівник крайової виконавчої влади, на колегії ОДА було
прийнято рішення – а всі голови
райдержадміністрацій отримали
відповідне доручення – впродовж
2012-го в усіх районах створити

Папієв – два в одному
Михайла Папієва обрано головою
обласного відділення Національного
олімпійського комітету України.

сучасні молокоферми на 2 тисячі
корів кожна.
Довідка «Версій»:
Загальна площа території
підприємства – майже 3 тис. м
кв. Тут розташовані цехи приймання молока, виготовлення
твердого сичужного сиру, масла
та сметани, розливу готової продукції, апаратний цех, відділення
приготування мийних розчинів,
камери зберігання та дозрівання,
морозильна й коптильна камери,
компресорна і механічна майстерні, хімічна мікробіологічна
лабораторія, санітарно-побутові
та офісні приміщення. Стратегія
підприємства полягає у виробництві молочної продукції високої
якості, розробленні та освоєнні
нових її видів, що базуються на
нових оригінальних рецептурах
і власних технологіях. На «Аполло» працюють 45 висококласних
фахівців.

Таке рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання Асамблеї Чернівецького обласного
відділення Національного олімпійського комітету України у понеділок, 26 грудня. У зв’язку з тим, що пішов з
життя попередній голова відділення Василь Ватаманюк,
регіональне відділення тривалий час залишалося без
керівника. За словами представника НОК України Анатолія Габевка, Михайло Папієв насправді «та людина,
яка розуміє важливість олімпійського руху, значення
виховання молодого покоління для здоров’я нації, і знає,
у якому напрямку рухатися». «Треба підвищувати статус
спорту, починаючи з уроків фізкультури в школах, занять
дітей в ДЮСШ», – наголосив у свою чергу Михайло Папієв.
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Традиційна виставка виробів із бісеру «Суцвіття
буковинських барв» цьогоріч відкрилася взимку. У
Художньому музеї 13 чернівецьких майстринь із Клубу
бісероплетіння представили свої кращі роботи – прикраси та
картини.

Світлана Шевченко, голова Чернівецького
обласного осередку Спілки дизайнерів України
презентувала сувенірну продукцію (календарі,
чашки, настінні годинники, декоративні тарелі,
пазли, парасольки) із зображенням авторської
інтерпретації майолікового панно з фронтону
художнього музею.
Вже пізніше зробила цю композицію в колі, зараз її
можна друкувати на будь-яких носіях, видах
рекламної продукції, і вона усюди чудово виглядатиме…
– Хочу запропонувати його в якості бренда
Чернівецької області, щоби за нею пізнавали

наше місто у будь-якому куточку світу, – каже
Світлана Шевченко. І запевняє, що над цим
активно працює, зокрема, над науковим дослідженням та відеопроектом, який би «оживив»
дванадцятьох персонажів зображення.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Події 2011 року, які змінили Чернівці

Рік, що минає, запам’ятається чернівчанам передусім суспільно-політичними
перетурбаціями, а також певними господарсько-культурними зрушеннями
Найголовнішою подією року для
чернівчан, звісно ж, стало дострокове
припинення повноважень міського
голови Миколи Федорука. «Це наруга над місцевим самоврядуванням»
– образилися на таке рішення Чернівецької міської ради місцеві опозиціонери. «42 депутати міської ради мали
всі законні підстави припинити повноваження міського голови» – парирував
Віталій Михайлішин, секретар міської
ради, який нині виконує обов’язки міського голови.
Серед інших видатних, проте більш
приємних і конструктивних подій для
мешканців нашого міста варто згадати,
приміром, реконструкцію злітної
смуги аеропорту, яка розпочалася
ще кілька років тому, проте завершена
лише нині. Спочатку справи просувалися ніби успішно, на потреби аеропорту
було виділено десятки мільйонів гривень, проте… вже невдовзі розкопані
300 метрів смуги словесно «літали»
херсонськими та запорізькими судами.
Довелося шукати нового підрядника, і,
звісно, кошти. За відремонтовану смугу
вже заплатили майже сім мільйонів гривень. На черзі заміна світло-сигнальної
системи та напружені переговори про
організацію авіасполучення з Києвом
та європейськими містами.
Введення в експлуатацію другої гілки газогону – серед головних
цьогорічних господарських досягнень,
якими пишається теперішній керманич
міста Віталій Михайлішин. Газогін
«тягнули» до міста аж з 2005 року. Він
убезпечить місто у разі виходу з ладу
першої нитки газогону, а також забезпечить додатковий тиск для великих
котелень, які з напругою працювали
при десяти градусах морозу. І Роша,
нарешті, матиме газ. Коштував газогін
21,5 млн. грн. Проте чернівчани можуть втішитись – з міського бюджету на
будівництво не було виділено жодної
копійки. Гроші дало держпідприємство
«Укргазвидобування», очолюване вихідцем із Чернівців Юрієм Борисовим.
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Квіти серед зими

Майолікове панно –
як бренд Чернівців?

– Спочатку мені хотілося лише домалювати
панно, проте вже в процесі роботи я вирішила
також зробити більш сучасними обличчя персонажів, надати об’єм фігурам, – каже Світлана
Шевченко. – 2009 року я організовувала свою
першу виставку дизайнерів, на якій представила панно у вигляді схеми для вишивки.

Передплатний індекс 09584

На будівництво сміттєсортувального заводу чернівчани чекали
довго. Роками навколо цього проекту
будувалися хіба що багатообіцяючі плани, проте далі балачок реальні справи
чомусь так і не рухалися. Може, комусь
просто бракувало відповідної «мотивації»? Цього року роботи з будівництва
заводу були завершені. Місто отримало
сто нових робочих місць, і реальну
можливість вирішення всіх проблем
Чорнівського сміттєзвалища. Інвестори
обіцяють,що підприємство буде розвиватися і невдовзі стане повноцінним
сміттєпереробним заводом.
Подія важлива, довгоочікувана й
радісна: колишню резиденцію буковинських митрополитів внесено
до списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Для ЧНУ, за словами його
ректора, Степана Мельничука, це створить імідж. Імідж привабить туристів. А
міська влада, у свою чергу, обіцяє,що
зробить все можливе, аби Чернівці відвідували більше гостей, а їх перебуван-

як це відбувалося, скільки «хабарних
доларів» при цьому вилучили, звідки
стільки грошей у скромного колишнього
вчителя, який тривалий час працював

ня у місті було комфортним.
«Ринжука заарештували!»
– такий несподіваний «кримінал» наробив неабиякого галасу у нашому невеличкому містечку. Де це трапилося,

адже керівництво УМВС періодично розповідало громадськості про нові кримінальні факти у справі екс-директора
ринку. Тож «справа Ринжука» цікавить
чернівчан і досі. Так само, як і подаль-

ша доля комунального торговельного
комплексу. І якщо у Івана Івановича
справи не дуже, то на «Калинці» все
нормально – за нового керівництва за-

На відкритті другої гілки газогону
директором «Калинки»? Такі дражливі
питання гостро мучили чи не кожного
порядно-інформованого чернівчанина,

гальний обсяг доходів ринку за цей рік
зріс більше, ніж на десяток мільйонів
гривень. І це з урахуванням відміни
ринкового збору, зборів за паркування
та з реклами, які торік складали понад
чверть від загального обсягу прибутків
ринку!
А ось подія наступна торкнулася
кожного. Жорстока необхідність таки
змусила міську владу підняти тарифи
на проїзд у громадському транспорті. А перевізники ж нас попереджали:
вартість паливно-мастильних матеріалів і запчастин зросла, підняли мінімальну заробітну плату… Прикро, проте
захистити свої інтереси громадськість
так і не спромоглася: вартість проїзду у
чернівецькому громадському транспорті нині – чи не найвища серед західних
областей України. Незадоволені і в
міській раді: підвищення тарифів мало
відбутися одночасно з підвищенням
рівня сервісу перевізниками. Тож Віталій Михайлішин рішуче заявив, якщо
перевізники не візьмуться за розум,
тарифи зменшать.
Культурною подією року не лише
в Чернівцях, а й загалом в Україні став

Другий Міжнародний поетичний
фестиваль «Meridian Czernowitz».
Чого тут тільки не було: поетичні читання, дискусії, лекції, виставки фотопоезії
та скульптур, пов’язаних з поезією,
театральні й музичні перфоманси,
презентації книг, відеопоезія, поезія
в мультиплікації, ска-панк і джаз-рокпоезія, поезія з електронною музикою,
відеоінсталяції на зовнішніх стінах
будинків і ще безліч інших навколопоетичних подій! І взагалі, нарешті в
нашого міста з’явився власний «туристично-культурний інтерес», усе частіше
з уст чиновників лунають слова про подієвий туризм, серйозні фестивалі тощо.
Середньостатистичного чернівецького
інтелігента такі несподівані культурні
повороти не можуть не тішити.
Важко обійти увагою також «Ініціативний серіал», який активно
висвітлювався ЗМІ. Коротко про сюжет:
«борці за правду та справедливість» з
ініціативної групи «Спільними зусиллями
захистимо Чернівці» затято скликали
один за одним збори городян, намагаючись домогтися проведення референдуму
для розпуску «злочинної» Чернівецької
міськради. У цьому серіалі було все: відмови у реєстрації, суди, взаємний обмін
звинуваченнями у порушенні законів,
відбирання окремими ініціаторами журналістських посвідчень. Кінець-кінцем,
все так організувалося, що на останніх
зборах їх учасники проголосували проти
референдуму. Хеппі-енд, титри…
І на останок – ще 15 подій. Саме
стільки дитячих майданчиків було
встановлено в нашому місті за особистого сприяння секретаря міськради
Віталія Михайлішина та спонсорів, які не
пожалкували грошей «на дитячі посмішки». Адже мінімальна вартість одного
такого майданчика – 22 тис. грн. Можливо, в когось такі «події» і викличуть
скептичну посмішку, проте зауважмо,
що ті ж благодійники, наприклад, могли
б побудувати замість майданчиків… невеличкі багатоповерхівки.

Василь ПЕТРІВ, «Версії»

Вироби коштують не дешево, адже виготовлені з якісних матеріалів, а подекуди
і з дорогоцінного каміння. Кожна робота
– унікальна, кожна майстриня по-своєму
неперевершена. Дивишся на всю цю розкіш – і не надивишся. І настрій стає літнім,
сонячним
–У свої роботи я вкладаю всю свою
душу, – розповідає майстриня Наталія
ОСТАПЧУК. – Тому не хочеться працювати з дешевим матеріалом, адже він рано чи
пізно втрачає і форму, і колір. Я спокійна за
той матеріал, який беру. Є прикраси, над
якими доводиться працювати тижнями.
Тому хочеться, щоби вони потім довго
служили.
Я практично не працюю з пластиком,
– розповідає жінка. Лише скло – чеське
та якісне. Та найбільше люблю каміння. Я
відчуваю його енергетику. І працювати з
таким матеріалом – суцільне задоволення.
Пані Наталія має безліч робіт, адже
захоплюється бісером не перший рік. Та
її роботи вражають своєю неповторністю,
індивідуальністю. Майстриня каже, що
секрет – у дещо іншому сприйнятті навколишнього світу.
Якщо хтось у дереві бачить лише

Версі ї

ігристі
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Лікаря швидкої медичної допомоги Вероніку ТОКУ із
мудрим Днем народження вітають друзі з Америки:
– У мене є декілька клієнток, які
носять мої вироби з каміння. Дехто зізнається, що коли у них виникає головний
біль чи неприємні відчуття, вони просто
опускають руки в шкатулку з прикрасами
і все зникає.
Весь секрет, за словами майстрині,
ховається у настрої, з яким вона виготовляє роботи.

Від усього серця бажаємо Вам
міцного здоров’я та життєвої
наснаги, професійних успіхів та
особистих творчих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та
добробуту у Вашій оселі! Нехай
здійсняться усі заповітні мрії,
а будь-які повороти долі завжди
відкривають лише нові обрії
майбутніх перспектив! Щастя
Вам, радості, добра і благополуччя!

«Турбота» турбується…

Шановна редакціє!
Звертається до вас чернівчанка Раїса ЗАЙЦЕВА! Мені 85 років, я ветеран війни.
Хочу подякувати працівникам комунального центру соціальної та медичної допомоги
самотнім громадянам «Турбота» і, зокрема,
заввідділом Олені БЕРЕЖАН, соціальному працівнику Тетяні РУССО. За їхнє лагідне ставлення
до нас та за людську підтримку – щастя та міцного здоров’я у Новому році,
Добра та радості, вірних друзів, єдності і злагоди у сім’ях.
Низький уклін вам і здійснення заповітніх мрій!

дерево, а в камені тільки камінь, то вона
може в дереві розгледіти камінь, а в камені – пейзаж…
«Прикраси роблю тільки з позитивними намірами»

– Я людина енергійна і намагаюся
завжди бути позитивною. Тому ніколи не
візьмуся робити прикраси з поганим настроєм. І вірю, що мій настрій передається
разом з прикрасою новій власниці.

Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»
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Сп’янілий організм… під мікроскопом
Більшість людей не уявляє собі свят без алкоголю. Кожен вживає спиртне
по-різному – хтось більше, хтось менше. Розглянемо, що ж насправді коїться
з нашим організмом під час сп’яніння та під час похмілля.
Організм у цілому

Сп’яніння: Організм змушений постійно переробляти алкоголь. Через це витрачаються дуже багато
мікроелементів та вітамінів, особливо С і групи В.
Похмілля: Клітини організму недоотримують
харчування через порушення обміну. Звідси – загальна слабкість, порушення чутливості (порушення передачі нервових імпульсів), іноді оніміння
кінцівок.

Печінка

Сп’яніння: Майже 90 % алкоголю окислюється
саме в печінці. Під впливом різних ферментів етиловий спирт переробляється в нешкідливий вуглекислий газ і воду.
Похмілля: Чим більше алкоголю, тим менше
потрібних ферментів і більше отруйного ацетальдегіду, який викликає загальне похмілля і вбиває
клітини печінки.

Головний мозок

Сп’яніння: Вивільняється гормон дофамін у
тій зоні, яка відповідає за задоволення. Звідси – радість, розслаблення і любов до всього світу.
Похмілля: Через скорочення іонів магнію
в крові, порушення роботи серця і як наслідок –
кровообігу в головному мозку, ми страждаємо на
головний біль.

Нервова система

Сп’яніння: Максимально підвищується чутливість нервових клітин, які відбивають алкогольно-наркотичну атаку. Саме тому і здається, що
загострюється слух, зір, чутливість.
Похмілля: Недосипання через порушення
фази швидкого сну, нездатність концентруватися
через втому нервових клітин, надчутливість до
світла та звуків.

Нирки

Сп’яніння: Пригнічується вироблення гормону вазопресину, який відповідає за повторне
поглинання рідини нирками (тому так часто бігаємо
в туалет).
Похмілля: Недолік вазопресину призводить
до загального зневоднення, а токсичні речовини
можуть виводитися тільки з водою. Нестача води,
солі і надлишок токсинів призводить до зневоднення, прискореного серцебиття, тремтіння рук,
головного болю.

Травна система

Сп’яніння: На кишечник і шлунок діють продукти розпаду алкоголю – ацетальдегід, оцтова й
молочна кислота. Вони пошкоджують стінки верхніх
відділів кишечника і заважають «жити» корисним
мікроорганізмам.
Похмілля: Метеоризм, діарея, болі в животі,
нудота – результат отруєння сивушними оліями, а
також порушення кислотно-лужного балансу.

Магнітні бурі
у січні

6.01 – з 1.00 до 17.00
7.01 – з 11.00 до 14.00
13.01 – з 1.00 до 5.00
15.01 – з 7.00 до 11.00
17.01 – з 21.00 до 23.00
18.01 – з 9.00 до 12.00
20.01 – з 7.00 до 10.00
23.01 – з 13.00 до 15.00
30.01 – з 8.00 до 12.00
Найважче у ці дні доведеться людям
з серцево-судинними захворюваннями.
Адже під час магнітної бурі у таких хворих
відбувається «склеювання» еритроцитів, що відповідають за постачання
крові киснем. У групі ризику – і люди з
порушеннями мозкового кровообігу та
розладами нервової системи. У важкі
дні в людському організмі змінюється
гормональний фон, активізується діяльність надниркових залоз, що, в свою
чергу, призводить до викиду адреналіну
(гормону стресу).
Тож фахівці радять ослабленим людям обмежити фізичне та емоційне навантаження.
Небажані в період магнітних бур і
відрядження з тривалим перельотом з
півночі на південь або зі сходу на захід,
із зими в літо (і навпаки).

астропрогноз
Кохання, родина

«Є гроші – є кохання» – найголовніший принцип, що характеризує сімейне життя Близнюків та
Овнів. У Тельців же багато в чому залежатиме від
того часу, який кожен із подружжя проводитиме
поза домом, відпочиваючи від сімейної рутини та
звичних штампів. Ракам саме час подумати про
залагоджування конфліктів із другою половинкою. При всій щирості взаємних почуттів життя
в родині Левів багато в чому нагадуватиме гру
в «кішки-мишки». Діву чекає роман на стороні,
тож вашій половинці варто уникати ілюзій і стежити за емоціями. Які б стосунки зараз не були у
Терезів з партнером, такими вони й залишаться
до кінця січня. Скорпіонам та Стрільцям не варто
чекати шекспірівських пристрастей або кохання
до нестями – все буде грунтуватися на почутті
обов'язку, взаємній вигоді та ділових партнерських стосунках. Відсутність романтики у стосунках Козерога може призвести навіть до розриву
існуючих стосунків. А от особисте життя Водолія
і Риб, навіть якщо до цього часу провели у шлюбі
вже багато років, палатиме, як багаття великого
й нового кохання. Тому на ці знаки чекає багато
піднесених емоцій та душевного запалу.

Фінанси

Для Овнів, Раків і Левів місяць буде стабільним, хоча доведеться постійно балансувати на

Робота, кар’єра

межі витрат і доходів. Тельцям не врато втрачати голову від радості та не витрачати на дурниці
все, що вдало потрапить до рук. Близнюкам,
Скорпіонам і Козерогам доведеться «затягнути
пасок», адже, чим ближче до кінця місяця, тим
більше зростатимуть витрати. У Дів незначні
витрати будуть пов'язані з питаннями кар'єри,
можливо, з вас вимагатимуть хабара. У Терезів
нових джерел заробітку не передбачається, але
якихось особливих і несподіваних фінансових
клопотів теж не варто побоюватися. Нові заробітки та додаткові фінансові можливості Стрільців здебільшого матимуть випадковий характер
і не будуть надто великі. Якщо Водолій діятиме
з розумом і марно не ризикуватиме, то до кінця
місяця зможете мати у своїй кишені хоч і не велику, але пристойну суму. Рибам доведеться у
січні більше витратити, ніж заробити.

Здоров’я

У Овнів найслабшими виявляться верхній
відділ хребта та органи шиї, можливі мігрені.
Тельцям слід остерігатися загострення різних патологій органів дихання: бронхіальної
астми, хронічного бронхіту тощо. Близнюкам
варто уникати перенапруження організму та

приділити якомога більше уваги профілактиці
й оздоровленню. З усіх систем і органів Раків
цього місяця найбільш ослабленою виявиться
серцево-судинна система. У Левів «слабким
місцем» буде шлунково-кишковий тракт, печінка та підшлункова залоза. У Дів все гаразд,
але треба остерігатися респіраторних інфекцій,
пов’язаних із переохолодженням. Терезам
варто ефективно відновити сили завдяки профілактичному лікуванню в умовах стаціонару
або санаторію. Скорпіонам не слід забувати, що
здоров’я зайвим не буває, тому його необхідно
берегти – здоровий спосіб життя, правильне
харчування й хороший сон саме для вас. У цей
час навіть здорові Стрільці відчуватимуть певний дефіцит заліза у крові, тому варто збільшити кількість продуктів із вмістом заліза. Козерогам час подумати про гімнастику для дихальної
системи та початку курсу лікування легеневих
захворювань і захворювань верхніх дихальних
шляхів. Загальний рівень здоров'я Водоліїв
лише трохи перевищує позначку «середній»,
але він стабільний, тому протягом усього січня
можете не побоюватися якихось захворювань.
Якщо у Риб немає грошей на дорогі медичні препарати – їжте печену картоплю та варені яйця
зі шкаралупою. Із систем і органів найбільш
ослабленими виявляться щитовидна залоза,
нирки і статеві органи.

Всі клопоти й труднощі виявляться підвладними Овнам, і при грамотному й умілому
плануванні можна сміливо починати навіть
нові проекти або вирішувати якісь серйозні
питання. Для Тельців найуспішнішою виявиться будь-яка діяльність, пов'язана з
менеджментом і носіями та передавачами
інформації. Найвигіднішими для Близнюків
виявляться всі напрямки бізнесу, пов'язані з
пасажирськими перевезеннями. Рак ризикує
бути втягнутим у небезпечну спекуляцію,
тож їм варто уникати сумнівних партнерів.
Головною особливістю для Левів буде те, що
на кожен успіх у бізнесі ви отримаєте таку ж
невдачу, тому пристосуйтеся. Найуспішнішим
для Дів та Терезів виявиться робота, пов'язана
із посередницькою діяльністю. Скорпіонам,
Стрільцям і Водоліям можна зайнятися різноманітною творчою і розумовою діяльність, яка
проявлятиметься в розробці нових ідей. Козерогам варто остерігатися провокації з боку
конкурентів або якоїсь офіційної структури.
Рибам краще в цей період не реалізовувати
нових планів та серйозних фінансових операцій.

9
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Цирк».
07.40 М/ф.
07.55 Новорiчний жарт з С.
Дроботенком.
08.40 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,14.55,15.15,21.30 Погода.
09.30 Х/ф «Дзвонять, вiдчинiть
дверi».
10.50 Караоке для дорослих.
11.30 Золотий гусак.
12.00 Х/ф «Приборкання вогню».
15.00 Euronews.
15.20 Обережно, модерн!
15.50 Творчий вечiр А. Книшова
«Шоугодно».
17.20 Новорiчнi зустрiчi М. Поплавського.
19.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
21.20 221. Екстрений виклик.
21.35 «Зимовий жарт» з М. Задорновим.
22.00,22.35 Зiрки гумору.
22.30 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Концертна програма М.
Поплавського «Я - українець!»
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Х/ф «Дзвонять, вiдчинiть
дверi».
03.05 Т/с «Днi лева».
04.45 Х/ф «Бумбараш».
«1+1»
06.05 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака».
07.40 «Союзмультфiльм».
09.40,03.35 Д/ф «Велика подорож у глибини океану: повернення».
1 0 . 5 5 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiональної риболовлi».
12.40 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв».
14.20,02.20 М/ф «Правдива
iсторiя Червоної Шапки».
1 5 . 4 0 Х / ф « О с о бл и в о с т i
нацiонального полювання у
зимовий перiод».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми
словами».
18.00 Х/ф «Сам вдома-4».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Нiч у музеї».
21.50 «Чотири весiлля».
22.45 Х/ф «Холостяцька вечiрка
(2)
00.35 Х/ф «Сусiдка» (3)

теле Версі ї
IНТЕР
06.10 М/ф «Свято новорiчної
ялинки»
07.05 Х/ф «Приходь на мене
подивитися»
08.55, 02.20 Х/ф «Снiжне кохання, або Сон зимової ночі»
11.05 М/ф «Змивайся»
12.35 «Бенефiс «Кроликiв». 30
рокiв гумору»
14.20 Т/с «Все заради тебе»
16.05 Концерт «Двi зiрки. Новий
рiк-2011»
18.10 Т/с «Катерина»
20.00 «Подробицi»
20.25 Концерт «Гумор FM на
Першому»
22.30 Т/с «Формат А4»
00.25 Х/ф «Вiд серця до серця» (2)
01.55 «Подробицi» - «Час»
04.15 Х/ф «Найкращий захист»
ICTV
05.25, 06.15, 02.30, 04.40 Погода
05.30 Свiтанок
06.20, 09.25, 12.55, 19.10, 01.35
Спорт
06.25 М/ф
06.55 Пiд прицiлом
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.45 Надзвичайнi
новини
10.25, 16.45 Т/с «Менти»
12.25, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.15 Утриматися в крiслi
13.55 Т/с «Таємницi слiдства»
14.50, 20.25 Т/с «Морський
патруль»
18.45 Факти. Вечiр
22.30 Т/с «Таксi»
23.20 Х/ф «Вiдважна» (2)
02.35 Т/с «Христофор Колумб»
04.15 Факти
04.45 Т/с «Загiн-4»
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.15, 08.25, 18.55, 23.40, 00.10
«Час спорту»
06.25, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40
«Погода на курортах»
06.30 «Київський час»
06.40 «Гра долі»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.30 «Час новин»
07.10, 08.15, 19.30, 23.30, 00.35
«Бізнес-час»
07.15, 09.10, 11.20, 12.20, 14.10,
16.10, 17.50 «Погода в Україні»
07.30 «Життя цікаве»
07.50, 00.25 «Автопілот-но-

вини»
08.30 10.55 18.10 00.15 «Погода
у світі»
08.35 «Не перший погляд»
09.15 «Інвест-час»
09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.45 «Корисні
новини»
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15.20 «Лісовий патруль»
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15 «Акцент»
19.36 «Час: важливо»
21.00 «Час»
21.40 «Час-Тайм»
22.00, 01.00 «РесПубліка з А.
Безулик»
23.45 «Технопарк»
ТВА
6.00 7.20 21.30 23.30 4.00 Теми
дня
6.20, 7.40, 9.55, 17.25, 21.50,
23.50, 4.20 Погода
6.30, 5.30 Про казки
6.50 Ранок надіі
7.45,9.45, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 21.55, 00.00, 1.00 Познайомимось?
7.55, 2.10 Т/С «Атлантида»
8.45, 14.05, 3.00 Анатомія культури
12.05, 19.35, 20.05, 22.00, 00.05,
1.05 Панно Кохання
1 5 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 3 . 5 5 Тв о є
здоров’я
15.05, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.30 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:40, 16:10 «Малятко»
07:10,09:50,14:35, 16:55, 19:50,
01:20 «Парад планет»
07:30, 08:50,13:10, 16:05,18:50,
21:00, 00:25 Погода
07:35 «Біографії»
08:55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10:00, 20:00, 00:40“Вулиця
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Х/ф «Будинок, який збудував Свіфт» (1)
16:30 «Світ тварин»
17:05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18:00 Т/с «NEXT» (1)

теле Версі ї
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Весна».
07.40 М/ф.
07.45 Новорiчний жарт з В.
Винокуром.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00,01.55 Пiдсумки
дня.
09.20,15.50 Погода.
09.30 Х/ф «Казка про загублений час».
10.50 «Вiра. Надiя. Любов».
11.40 Вiкно до Америки.
12.00,05.25 «Надвечiр`я».
12.30 М/ф «Рiздвянi пiрати».
13.05 Х/ф «Королi та капуста».
15.35 Euronews.
16.00 Благословенний вечiр.
17.00 Рiздвянi богослужiння.
21.20 Рiздвяний вертеп-2011.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
22.55 Концерт до Дня Хрещення Русi.
02.15 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
03.45 Т/с «Днi лева».
«1+1»
06.00 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв».
06.45 «Союзмультфiльм».
08.25 Д/ф «Марш iмператора».
09.55 Д/ф «Океани».
11 . 3 5 Х / ф « О с о бл и во с т i
нацiонального полювання у
зимовий перiод».
12.55,04.15 М/ф «Червона
Шапка проти сил зла».
14.20 Х/ф «Гарфiлд».
15.45 Х/ф «Гарфiлд-2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Голос країни. Своїми
словами».
17.40 Х/ф «Нiч у музеї».
19.30 «ТСН».
20.00 «Велика рiзниця поукраїнському».
20.50 Х/ф «Неймовiрнi пригоди Адель».
22.40 Х/ф «Сахара».
00.50 Х/ф «Хол остяцьк а
вечiрка-2» (3)
02.35 Х/ф «Хол остяцьк а
вечiрка (2)
IНТЕР
05.50 М/ф «Мауглi»
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 Х/ф «Народження Хрис-

та»
09.20 М/ф «Лускунчик»
10.45 Концерт «Гумор FM на
Першому»
12.45 Т/с «Холодне серце»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Церемонiя нагородження «Золотий грамофон»
23.25 Мюзикл «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки»
01.10 «Подробицi» - «Час»
01.35 Х/ф «Цар» (2)
03.35 Х/ф «Битва в кораловому морi»
ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25, 06.15, 01.20, 03.15
Погода
05.30 Свiтанок
06.20, 09.25, 12.55, 18.55,
01.15 Спорт
06.25 М/ф
06.55 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайнi новини
10.25, 16.45 Т/с «Менти»
12.35, 13.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.15 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с «Таємницi слiдства»
14.55 Т/с «Морський патруль»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки»
20.55 Х/ф «Лисий нянька» (2)
22.45 Х/ф «Статський радник» (2)
01.25 Т/с «Христофор Колумб»
03.00 Факти
03.20 Т/с «Загiн-4»
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.01, 21.40 «Час-Тайм»
06.15, 08.25, 18.55 «Час спорту»
06.25, 10.15, 13.10, 18.40 «Погода на курортах»
06.30 «Київський час»
06.40 «Гра долі»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.00, 20.30 «Час
новин»
07.10, 08.15, 19.30 «Бізнесчас»
07.15, 09.10, 11.10, 12.20,
14.10, 16.10, 22.50 «Погода
в Україні»
07.30 «Життя цікаве»
07.50 «Автопілот-новини»

5 січня
19:00 Т/с «Провокатор» (2)
21:05 Х/ф «Здрастуйте, я ваша
тьотя» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.55 Срiбний апельсин.
06.45 Х/ф «Кар`єра Дiми
Горiна».
08.25 Х/ф «Важка дитина-2».
10.00 Х/ф «Маска Зорро».
12.10 Т/с «Дев`ятий вiддiл».
14.40,21.00 Т/с «Слiд».
16.00 Пiсня року-2011. День
перший.
18.10, 19.20 Т/с «Смак граната».
19.00 Подiї.
23.00 Т/с «Камелот».
00.00 Х/ф «Легенда Зорро».
02.10 Х/ф «Пришелепкуватий
профессор-2».
03.45 Х/ф «Летюча миша».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» “Сузір’я почуттів” (рум.
мов.).
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.15 «Телемеридіани»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.15 М фільм
16.25 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.05 «Енциклопедія дизайну»
20.35 «Телемеридіани»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х фільм
02.30 Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
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08.30, 10.55, 18.10 «Погода
у світі»
08.35 «Феєрія мандрів»
09.15 «Інвест-час»
09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.45 «Корисні
новини»
10.30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11.15 «Сканер»
12.30 «Агроконтроль»
15.20 «Своїми очима»
16.30 «РесПубліка з А. Безулик»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.00 «Час новин» (рос. мов.)
18.15 «Хроніка тижня»
19.36, 21.00, 22.00, 22.25
«Різдвяний час»
23.00 Трансляція Різдвяного
богослужінння з Київського
Свято-Троїцького Іонинського
монастиря
ТВА
6.00 Теми дня
6.20, 9.55, 17.25 Погода
6.30, 7.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 15.05, 2.10, 3.30Х/Ф «Снігова королева»
9.50, 12.00, 17.15, 19.30, 00.05,
1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
15.00, 20.00, 00.00 Твоє
здоров’я
16.40 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.30, 5.00 Х/Ф «Ідеальні наречені»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:40 ,16:10 «Малятко»
07:10, 09:50, 14:35,16:55,
19:50, 01:20 «Парад планет»
07:30,08:50,13:10, 16:05,
18:50, 21:00,00:25 Погода
07:35 «Біографії»
08:55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10:00, 20:00,00:40“Вулиця
Святкова,1”
11:30,01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Х/ф «Здрастуйте, я
ваша тьотя» (1)
16:30 «Світ тварин»
17:05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18:00 Т/с «NEXT» (1)
19:00 Т/с «Провокатор» (2)

21:15 Х/ф «Замикаючи коло»
(2)
23:20 Відкритий кубок Буковини з більярду. Фінал.
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,04.50 Срiбний апельсин.
07.00 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
08.30 Х/ф «Важка дитина-3».
10.00 Х/ф «Легенда Зорро».
12.10 Т/с «Дев`ятий вiддiл».
14.40 Т/с «Слiд».
16.00 Пiсня року-2011. День
другий.
18.10, 19.20 Т/с «Смак граната».
19.00 Подiї.
21.45 Х/ф «Рiвняння зi всiма
вiдомими».
01.10 Х/ф «Вiдпустк а за
обмiном».
03.20 Х/ф «Генiальнi немовлята».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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 Д/фільм «Дорогами
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.15 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.50 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.20 М фільм
16.30 «Країна талантів»
17.30, 19.30, 02.30 «Палітра»
18.00 «Толока»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок»
07.05,08.30 Мультик з Лун-

понеділок
четвер
панянок»
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Comedy Woman.
10.55 10 бажань.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15 Секс-битва.
12.40 Маша та моделi.
13.15,19.15 Одна за всiх.
13.40,18.20 Т/с «Моя прекрасна
нянька».
14.40 Дім-2.
15.30 FAQ. Як зустрiти Новий
рiк.
16.30, 19.45 Т/с «Унiвер» (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя» (2)
22.20 Т/с «Щоденники Темного.
Загадка червоної нитки». (2)
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2)
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2)
23.55 Х/ф «Доджбол: наша
сила в наших м`ячах». (2)
01.20 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 Х/ф «Поводир».
08.10 М/ф «Вовка в
тридев`ятому царствi».
08.30 М/ф «Малюк i Карлсон».
09.10 М/ф «Сiрий вовк & Червона Шапочка».
09.40 М/с «Оггi та кукарачi».
10.30,23.30 Х/ф «Жандарм та
прибульцi».
12.15,19.00 Т/с «Батюшка».
14.10 Д/с «Православнi святi».
15.10 Х/ф «Закоханий за власним бажанням».
16.55 Мюзикл «За двома зайцями».
21.00 Мюзикл «Попелюшка».
01.20 «Особистий погляд».
02.45 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.25,15.05 «Нез`ясовно, але
факт».
06.10 Д/ф.
07.05,00.55 Т/с «Адвокат».
09.00,18.05 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55,23.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.55 Х/ф «Гасiть свiтло».
12.35 Х/ф «Дiдусь у подарунок».
14.10 «Зіркове життя.

Самовбивцi-невдахи».
16.05 «Битва екстрасенсiв».
19.00 «Зіркове життя. Зорянi
вдiвцi».
20.10 «Х-фактор».
00.05 Т/с «Лікар Хаус» (2)
02.30 Х/ф «Гвинтовi сходи».
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
06.45,07.30 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.25,09.05,19.15,00.05 Погода.
09.10 М/ф «Елвiн i бурундуки-2».
10.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.05 Мрiї здiйснюються.
13.10 М/с «Фiнес i Ферб».
13.40 М/с «Бетмен».
14.00 М/с «Аладдiн».
14.35 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.50,16.00 Teen Time.
14.55 Т/с «Дрейк i Джош».
16.05 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,00.00 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Бi Мувi: Медова
змова».
21.05 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
22.05 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2)
23.05 Т/с «Щоденники вампiра»
(2)
00.10 Служба розшуку дiтей.
00.15 Т/с «Межа» (2)
01.10 Т/с «Шина».
01.55 Т/с «Привiлеї багатих
дiвчаток».
03.15 Т/с «Плiткарка».
К1
06.50 «Ранок на К1».
08.45,17.25 «Далекi родичi».
09.30,18.10 «Жiноча лiга».
09.55,18.35 «Три сестри».
10.25 «Вiйна статей. Любов».
11.10 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.00 «Панаєхало».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Роман iз
зiркою».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 Т/с «Голоси».
23.05 Т/с «Медiум».
00.50 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
тиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.40Т/с «Ранетки»
10.00 Comedy Woman.
10.55 10 бажань.
11.45 Косметичний ремонт.
12.15 Секс-битва.
12.40 Маша та моделi.
13.15,19.15 Одна за всiх.
13.40,18.20 Т/с «Моя прекрасна нянька».
14.40 Дім-2.
15.30 FAQ. Як зустрiти Новий
рiк.
16.30, 19.45 Т/с «Унiвер» (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя» (2)
22.20 Т/с «Щоденники Темного. Той, кого наворожила». (2)
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2)
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2)
23.55 Х/ф «Великий Стен» (2)
01.40 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди бандитського
Києва».
06.35 Х/ф «Закоханий за власним бажанням».
08.10 М/ф «Дюймовочка».
08.40 М/ф «Нiч перед
Рiздвом».
09.40 М/с «Оггi та кукарачi».
10.25 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
12.20 Т/с «Батюшка».
14.10 Д/с «Православнi святi».
15.10 Х/ф «Якось двадцять
рокiв опісля».
16.40 Мюзикл «Попелюшка».
19.00 Х/ф «Вифлеємськ а
зiрка».
21.00,00.50 Х/ф «Марiя, мати
Iсуса».
23.00 Х/ф «Марiя» (2)
02.25 «Особистий погляд».
СТБ
06.05 Д/ф.
06.30 Х/ф «Гасiть свiтло».
07.55 Х/ф «Зимовий роман».
09.25 Х/ф «Термiново потрiбен
Дiд Мороз».
11.05 Х/ф «Повернення в
Едем».
16.55 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв».
20.10 «Х-фактор».
23.05 Х/ф «Моя мама Снiгуронька!»
00.55 Х/ф «Дiдусь у подару-

нок».
02.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
06.40 Служба розшуку дiтей.
06.45,07.30,08.50 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.25,08.45,19.15,00.25 Погода.
09.10 М/ф «Бi Мувi: Медова
змова».
10.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.05 Зроби менi смiшно.
13.05 М/с «Фiнес i Ферб».
13.40 М/с «Бетмен».
14.00 М/с «Аладдiн».
14.35 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.50,16.00 Teen Time.
14.55 Т/с «Дрейк i Джош».
16.05 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.10,00.20 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Рататуй».
21.20 Україна чудес.
22.25 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2)
23.25 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)
00.30 Т/с «Межа» (2)
01.20 Т/с «Кайл XY».
03.25 Шоу Бiла Енгвала.
К1
06.50 «Ранок на К1».
08.45,17.25 «Далекi родичi».
09.30,18.10 «Жiноча лiга».
09.55,18.35 «Три сестри».
10.25 «Ще не вечiр. Роман iз
зiркою».
11.10 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi
Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.00 «Панаєхало».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Будинок
мрiї».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 «КВН».
00.40 «15 хвилин до завтра».
01.10 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Д/ф «Микола Суворий».
06.40 Свiт православ`я.
07.20 М/ф.
07.30 Концерт духовної музики
«Чистiї свiтанки».
09.00 Рiздвяна лiтургiя.
13.05,22.30 Погода.
13.10 Новорiчнi зустрiчi М. Поплавського.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
17.05 Рiздвяний вертеп-2012.
19.35 Золотий гусак.
20.05 Д/ф «Скарби царицi
Єлени».
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 «Це було нещодавно,
це було давно...» А. Миронов.
22.35 Мегалот.
22.40 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 «Новорiчний жарт» з В.
Винокуром.
23.00 Концерт духовної музики
«Чистiї свiтанки».
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Театральнi сезони.
02.25 Х/ф «Дитинства».
03.45 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялiнкiвої ночi».
04.10 Т/с «Днi лева».
«1+1»
06.00 «Союзмультфiльм».
08.00 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 Х/ф «Гарфiлд».
12.15 М/ф «Смiливий великий
панда».
13.45 М/ф «Дика природа».
15.10,02.35 Х/ф «Сам вдома-5: Жахливий Генрi».
16.40,20.00 «Велика рiзниця
по-українськи».
17.45 Х/ф «Зачарована».
19.30 «ТСН».
21.25 Х/ф «Назад до щастя, або Хто знайде синього
птаха».
23.20 Х/ф «Привiт сiм`ї».
01.05 Х/ф «Зустрiчi та проводжання».
04.00 Х/ф «Останнiй лепрекон».
IНТЕР
05.20 Х/ф «Вiд серця до серця»
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06.50, 05.15 М/ф «Бабця Йожка та iншi...»
08.05 М/ф «Роги i копита»
09.30 «Україно, вставай!»
10.10 Мюзикл «Вечори на
хуторi поблизу Диканьки»
11.55 Х/ф «Сiм`я напрокат»
13.40 М/ф «Шрек»
15.10 «Ян Табачник. «Честь
маю запросити»
18.05 Х/ф «Дiд Мороз дзвонить тричi»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Двi зiрки. Новий Рiк»
22.50 Х/ф «Кучерява Сью»
00.40 «Подробицi» - «Час»
01.10 Х/ф «Рiздво»
03.10 Х/ф «Двохсотрiчна людина»
ICTV
04.50, 06.00 Погода
04.55 М/ф «Ми повернулися:
iсторiя динозаврiв»
06.10 Козирне життя
07.10 Х/ф «Деннiс - загроза
Рiздву»
08.40 Стережися автомобiля.
09.35 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики
10.00 Квартирне питання
11.00 ЄвроФуд-2012
11.50 Х/ф «Полярний експрес»
13.40 Останнiй герой.
14.45 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки»
16.30 Х/ф «Джампер»
18.00 М/ф «Як приборкати
дракона»
19.50 Х/ф «Завжди говори
«Так!»
21.50 Самозванцi
22.50 Х/ф «Золото дурнiв»
00.50 Х/ф «Подвiйна гра» (2)
02.10 Х/ф «Пiд прикриттям»
(2)
03.40 Х/ф «Фелiсiтi. Iсторiя
юної американки» (2)
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.01 «Час-Тайм»
06.15, 10.10, 13.05, 17.15,
18.40, 23.50 «Погода на курортах»
06.20, 08.05, 18.55, 23.15,
00.10 «Час спорту»
06.30, 18.45, 23.00 «Київський
час»
06.40 «Автопілот-тест»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.30 «Час новин»

неділя
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Д/ф «Обитель святого
Антонiя».
06.20 Крок до зiрок.
07.00 Новорiчний жарт з В. Винокуром.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.50 Кориснi поради.
09.00,14.15,17.25 Погода.
09.05 Маю честь запросити.
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 Караоке для дорослих.
Рiздвяний випуск.
13.00 В гостях у Д. Гордона.
13.50 «Зимовий жарт» з братами
Пономаренками.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiнки).
15.20 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
15.35 «Новорiчний жарт» з С.
Єщенком.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чоловiки).
17.30 «Новорiчний жарт» з М.
Задорновим.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Сокiл» (Київ) - «Беркут» (Київ).
В перервi - Погода.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Фольк-music. Рiздвяна
програма.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Зiрки гумору.
00.20 Д/ф «Обитель святого
Антонiя».
00.40 Кориснi поради.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Х/ф «Мартин Боруля».
03.15 Х/ф «Скафандр i метелик».
05.10 Д/ф «Маланка».
05.40 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
«1+1»
06.00 М/ф «Смiливий великий
панда».
07.00 «Союзмультфiльм».
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 Х/ф «Гарфiлд-2».
12.05 Х/ф «Назад до щастя, або
Хто знайде синього птаха».
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07.05, 09.10, 22.50 «Погода в
Україні»
07.30 «Благая вість з Р. Ренером»
08.15, 11.10, 16.15, 18.10,
00.15 «Погода у світі»
08.20, 19.15, 20.50, 00.25
«Тема тижня»
08.30 «Світська кухня»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.20 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
10.35 «Не перший погляд»
11.20 «Трансмісія-тест»
11.35 «Автопілот-тест»
12.15 «Хроніка тижня»
13.20 «Драйв»
14.10 «Діловий погляд»
14.25 «Гра долі»
15.20 «Інтелект.ua»
16.20 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15, 19.30, 20.05, 21.00
«Різдвяний час»
19.55, 23.20, 00.35 «Бізнесчас»
21.40 «Вікно в Америку»
22.00 «Машина часу»
22.25 «Час нових життів»
23.30 «Хроніка тижня»
23.55 «Огляд преси»
01.00 «Час інтерв’ю»
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 17.15, 21.50, 23.55
Познайомимось?
9.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
9.55, 17.25 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.40 Х/Ф «Подорож на
край землі» 1 серія
16.00 Радіус
16.30 Х/Ф «Троянській кінь»
22.00 3.00 Х/Ф «Космічні перегони»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30,11:15, 12:55,14:40,
18:30, 21:25 «Погода»
07:05 Х/ф «Здрастуйте, я
ваша тьотя» (1)
08:25, 09:30, 11:50, 16:45,
19:05 «Парад планет»
09:00, 12:25 «Малятко»

09:40, 19:10“Вулиця Святкова, 1”
11:20 «Біоритм»
12:00 «Містер «М» та круті
чуваки»
13:00 «Блискуча година від
М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:20 М/ф «Новорічний гороскоп»
16:25 «Хендмейд»
17:00 «Подружки»
17:30 «Юний рятувальник»
18:00 «Різдво на Буковині»
18:35 «Західний експрес»
19:00 «Афіша»
21:30 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
23:00 Різдво у «Писанки»
00:00 «Новорічна дискотека»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Камелот».
08.45,04.50 Пiсня року-2010.
Найкраще.
10.30,03.15 Х/ф «Так не буває».
12.10 Т/с «Дев`ятий вiддiл».
14.40 Х/ф «Буду вiрною дружиною».
18.10, 19.20 Т/с «Смак граната».
19.00 Подiї.
21.00 Х/ф «Зимове танго».
00.30 Х/ф «Попелюшка з райського острова».
01.50 Х/ф «Снiгуронька для
дорослого сина».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д/фільм «Дорогами
українців»
07.00, 10.00, 14.00, 19.15,
21.00, 00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.30,
00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
08.55 «Моє сонечко»
10.05 «З Різдвом Христовим!»
10.35 «Красен світ»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
15.00 «Чарівний чобіток»
16.00, 22.30, 01.25 Х/фільм

8 січня

15.50 Х/ф «Француз».
17.40 Х/ф «Снiгова людина».
19.30 «ТСН-Тиждень».
2 0 . 1 2 « Гол о с к р а ї н и . Н о ва
iсторiя».
22.00,22.30 Т/с «Iнтерни (2)
22.55 «Свiтське життя».
23.50 Х/ф «Холостяцьк а
вечiрка-2» (3)
01.30 Х/ф «Привiт сiм`ї».
03.10 Х/ф «Зустрiчi та проводжання».
04.40 Х/ф «Маленький єдинорiг».
IНТЕР
06.20, 05.25 М/ф «Новi пригоди
Бабцi-Йожки»
07.40, 01.50 Мюзикл «Снiгова
королева»
09.30 «Школа лікаря Комаровського»
10.00 М/ф «Маша i Ведмiдь»
12.45 М/ф «Троє з Простоквашиного»
13.15 М/ф «Зима в Простоквашиному»
13.30 М/ф «Шрек-2»
15.00 Х/ф «Кучерява Сью»
16.50 Х/ф «Службовий роман»
20.00 «Подробицi»
20.25 Х/ф «Службовий роман.
Наш час»
22.10 Д/ф «Народження легенди.
Службовий роман»
23.15 Х/ф «Непристойна
пропозицiя» (2)
01.15 «Подробицi» - «Час»
03.25 Х/ф «Джильї»
ICTV
05.00, 05.55 Погода
05.05 Квартирне питання
06.00 Анекдоти по-українськи
06.25 ЄвроФуд-2012
07.10 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
08.50 Х/ф «Полярний експрес»
10.40 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.25, 18.55 Спорт
12.30 Х/ф «Золото дурнiв»
14.45 Х/ф «Джампер»
16.15 М/ф «Як приборкати дракона»
18.00, 19.00 Наша Russia
18.45 Факти. Вечiр
19.50 Останнiй герой. Фiнал
21.00 Х/ф «В iм`я короля»
23.15 Х/ф «Шостий елемент»
01.00 Х/ф «Дверi в едем» (2)
02.50 Х/ф «Смак життя» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.01, 09.20 «Вікно в Америку»
06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40,
23.50 «Погода на курортах»
06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.10
«Час спорту»
06.35, 18.45, 23.00 «Київський
час»
06.40 «Технопарк»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 20.30 «Час новин»
07.05, 09.10, 22.50 «Погода в
Україні»
07.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема
тижня»
07.30 «Повнота радості життя»
08.15, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10,
00.15 «Погода у світі»
08.20 «Діловий погляд»
08.30, 15.20, 23.30 «Рекламна
кухня»
08.50,14.50, 17.50 «Корисні новини»
10.15 «Час нових життів»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.35 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.15 «Світська кухня»
14.25 «Гра долі»
16.20 «Фактор безпеки»
17.25 «Не перший погляд»
18.00, 00.00 «Час новин» (рос.
мов.)
18.15 «Машина часу»)
19.30 «Велика політика»
19.55, 23.20, 00.35 «Бізнес-час»
20.05 «Час нових життів»
21.00 «Час: підсумки»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Машина часу»
22.25 «Футбольна легенда»
23.55 «Огляд преси»
01.00 «Час: підсумки»
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.20
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 21.50, 00.15 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 15.30, 4.40 Х/Ф «Подорож
на край землі»
17.05 Церква і світ
19.30, 00.10 Нова гостьова
22.00, 2.30 ХФ «Архангел»

теле Версі ї понеділок
810
17.30 «Операція НР»
19.30 «Новорічна Гавань»
20.45 «Вечірня казка»
21.05, 04.25 «Палітра»
21.40 «Зелений БУМ»
22.00 «З Різдвом Христовим!»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.30,00.40 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.05,13.25 FAQ. Як зустрiти
Новий рiк.
10.15,14.20 Одна за всiх.
10.40 Т/с «Хто у домi господар?»
11.35 Т/с «Моя прекрасна
нянька».
13.55 Конвеєр кохання.
14.50,19.40 Нумо, браття!
16.10, 20.35 Т/с «Унiвер» (2)
18.00 Х/ф «Подарунок на
Рiздво».
22.25 Золотий капелюшок.
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи-4:
Жнива» (2)
01.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
06.45 М/ф «Рiздвяна
фантазiя».
07.35 М/ф «Рiздвянi казки».
08.55 М/ф «Гидке каченя».
09.45 М/ф «Квiткасемицвiтка».
10.10 Д/ф «Почаїв».
11.30 Д/ф «Сльози Божої
матерi».
12.05 Х/ф «Вифлеємськ а
зiрка».
13.55 Х/ф «Ноїв ковчег».
17.10 М/ф «Астробой».
19.00 Т/с «Тарас Бульба».
22.30 Х/ф «Вiват, гардемарини!»
01.15 Х/ф «Марiя» (2)
02.40 «Особистий погляд».
СТБ
04.50 М/ф «Ну, постривай!»
05.30 Х/ф «Мерi Поппiнс, до
побачення!»
07.55 «Караоке на Майданi».

08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.30 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскару».
11.15 «Зваженi i щасливi.
Невiдома версiя».
12.25,22.45 Х/ф «Моя мама наречена».
14.00 Х/ф «Моя мама Снiгуронька!»
15.45 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв».
19.00 «Х-фактор. Революцiя.
Невiдома версiя».
20.55 Х/ф «Зимовий сон».
00.10 Х/ф «Повернення в
Едем».
НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Курсанти».
06.10 Т/с «Журнал мод».
07.15 Х/ф «Малюк Санта-2».
08.50 Х/ф «Златовласка».
10.00 Ревiзор.
11.00 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.05 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.00 Нумо, браття!
15.35 Україна чудес.
16.40 Х/ф «Рiздвяний купiдон».
18.10 М/ф «Рататуй».
20.20 Х/ф «Рожева пантера-2».
22.10 Х/ф «Чотири Рiздва» (2)
23.50 Х/ф «Заплати iншому»
(2)
02.00 Спортрепортер.
02.05 Фабрика зiрок.
К1
06.10 «Ранок на К1».
07.55 «Жiноча лiга».
08.20 «Далекi родичi».
09.05 «У пошуках пригод».
09.50 М/ф.
10.30 Д/ф «Сила тварин».
11.30 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
12.25 Х/ф «Родина напрокат».
14.00 Х/ф «Повернути Вiру».
15.40 Х/ф «Загадай бажання».
17.10 «Велика рiзниця».
18.10 «КВН».
21.00 Д/ф «Вся правда про
Вангу».
23.00 Х/ф «Снiговий янгол».
01.00 «Свiт зiрок».
01.50 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок

«ЧЕРНІВЦІ»
0 7 : 0 0 , 0 9 : 3 0 , 11 : 0 0 , 1 2 : 5 5 ,
14:40,18:30,21:20, 00:25 «Погода»
07:05 «Хендмейд»
07:30 «Малятко»
07:50 «Дизайн»
08:10, 09:35, 11:30, 16:50, 19:00,
01:20 «Парад планет»
08:15, 21:25 Афіша
08:30 Музична програма (рум.
мов.)
09:00 «Різдво на Буковині»
09:40, 19:10, 00:40 “Вулиця Святкова,1”
10:35 «Музичний серпантин»
11:05 «Хендмейд»
11:40 Відкритий кубок Буковини з
більярду. Фінал.
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
14:45 «Кралечки»
15:10 М/ф «Новорічний гороскоп»
16:05 «Різдво у «Писанки»
17:00 Музична програма (рум.
мов.)
18:00 «Юний рятувальник»
18:35 «Біоритм»
21:30 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
23:00 Т/ф «Супертеща» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.10,03.10 Х/ф «Пiдручний Хадсакера».
08.00 М/ф «Пригоди Десперо».
09.40 Х/ф «Попелюшка з райського острова».
11.00 Х/ф «Буду вiрною дружиною».
14.30 Скечком «Жити будете!».
15.30 Х/ф «Зимове танго».
19.00 Подiї тижня.
19.30, 21.15 Т/с «Дикий-2».
22.50 Т/с «Слiд».
00.00 Х/ф «Рiвняння зi всiма
вiдомими».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д/фільм «Дорогами українців»
07.00, 11.10, 14.00, 19.25, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 01.10 «Телемеридіани»
07.30 09.35 13.00 15.30 00.10
03.00- «Музичний експрес»
08.00 «З Різдвом Христовим!»
08.30 «Реалії»
09.00 «Буковинчики-веселинчики»

10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 21.35 «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір›я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Роздуми про сокровенне»
16.00, 22.00, 01.25 Х/фільм
18.00 «Новорічна Гавань»
19.30 «Подорож до Голівуду»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «На музичній хвилі»
00.40 «Чарівний чобіток»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.00 FAQ. Як зустрiти Новий рiк.
10.10,14.30 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна нянька».
12.25 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
14.05 Конвеєр кохання.
15.00,19.50 Нумо, браття!
16.20, 20.45 Т/с «Унiвер». (2)
18.10 Х/ф «Тариф «Новорiчний».
22.30 Х/ф «Всi в захватi вiд
Мерi». (2)
00.25 Дурнєв+1.
00.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.30 Т/с «Сильнiше за вогонь».
11.30 «Легенди карного розшуку».
12.00,04.20 «Агенти впливу».
12.40 Х/ф «Вiват, гардемарини!»
15.20 Х/ф «Гардемарини 3».
17.20 М/ф «Планета 51».
19.00 Х/ф «Торнадо».
22.50 Т/с «Тарас Бульба».
02.15 «Особистий погляд».
03.25 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
04.50 М/ф «Ну, постривай!»
06.15 Х/ф «Руслан i Людмила».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».

10.00,01.10 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
10.55 «Караоке на Майданi».
11.55 «Х-фактор. Революцiя.
Невiдома версiя».
13.45 Х/ф «Зимовий сон».
15.40 «МайстерШеф. Невiдома
версiя».
17.10 «Зіркове життя. Вижити
пiсля смертi».
18.05 «Паралельний свiт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.55 Х/ф «Тариф на любов».
23.00 Х/ф «Лузер».
02.00 Х/ф «Мерi Поппiнс, до побачення!»
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Курсанти».
06.15 Клiпси.
06.30 Т/с «Журнал мод».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Нумо, браття!
08.55 Х/ф «Спляча красуня».
10.05 Х/ф «Златовласка».
11.10 Х/ф «Рiздвяний Купiдон».
12.50 Шоуманiя.
13.35 Свiтлi голови.
14.40 Парад порад.
15.45 Файна Юкрайна.
16.35 Х/ф «Перший удар».
18.05 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
20.00 Х/ф «Канiкули суворого
режиму».
22.10 Х/ф «Розшукується в
Малiбу» (2)
23.45 Х/ф «Рожева пантера-2».
01.30 Спортрепортер.
01.35 Фабрика зiрок.
К1
06.40 «Ранок на К1».
08.05 Д/ф «Сила тварин».
09.05 «У пошуках пригод».
09.55 Д/ф «Найдивовижнiшi тварини свiту».
10.50 Х/ф «Родина напрокат».
12.25 Х/ф «Роман за листуванням».
14.00 Х/ф «Загадай бажання».
15.40 Х/ф «Снiговий янгол».
17.30 Д/ф «Вся правда про Вангу».
19.15 Х/ф «Джек i Джил проти
всього свiту».
21.00 Х/ф «Просто друзi».
23.00 «Мiс Україна-2011».
00.30 «Свiт зiрок».
01.25 «Нiчне життя».
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Новорічні сніжинки – своїми руками
Новорічні свята не за горами
– це означає, що все менше часу
залишається для підготовки. Щоби
створити в своєму домі святкову
атмосферу, ввімкніть свою фантазію.
Спритність рук – і новорічні
сніжинки з паперу, прикрасять
будинок. Їх можна наклеїти на вікна,
прикріпити до стелі чи люстри або
навіть, прикрасити ними зелену
красуню. Можна вигадати сніжинкам
безліч способів застосування. Та й
сам процес їхнього виготовлення
принесе вам море задоволення.
Особливо, якщо їх робити разом із
дітьми

Для прикрас Вам знадобиться папір, олівець та ножиці. Не беріть за основу надто
грубий та надто тонкий папір,
бо грубий – важко складатиметься, а тонкий – погано
триматиме форму. Зате колір
залежить від вашої фантазії.
Отож, надайте паперу
формату А4, квадратної форми. Для цього зігніть лівий
верхній кут аркуша вниз, як
зображено на мал. 1. Потім
відріжте праву частину, щоб у

його найбільшої сторони, як на
мал.4. Тоді розділіть утворений
новий трикутник лініями на три
рівні частини, зігніть зліва під
кутом 60° (мал. 5). Якщо прагнете максимальної точності,
то використайте транспортир.
Зігніть правий кут трикутника під тим самим кутом і ви
отримаєте заготовку, що повинна мати такий вигляд, як

на зображенні 6. По горизонтальній лінії відріжте нижню
частину заготовки, щоб утворився рівносторонній трикутник (мал. 7).
Перед вами – майбутня сніжинка. Тепер олівцем потрібно
накреслити дизайн сніжинки.
Ви можете використати готові
візерунки, роздрукувавши
схеми, що наведені нижче.

Прикмети до Нового Року
• Від 29 до 31 грудня – щедро проводжайте старий рік. Тоді й увесь майбутній
рік буде в достатку.
• До Нового Року варто попросити
вибачення в усіх, кого ви ненароком образили.
• Віддайте всі борги до 31 грудня,
щоби не бути боржником увесь наступний рік.
• До Нового Року потрібно навести
чистоту в будинку, розібрати всі завали,
натерти скло і дзеркала, щоби блищали.
Викинути з дому весь розбитий або тріснутий посуд. Позбутися предметів, що
нагадують про неприємності року, з яким
прощаєтеся.

• У ніч на 31 грудня може приснитися
сон, який характеризуватиме весь майбутній рік.
• Ввечері, перед Новим роком, не можна виносити сміття з хати, інакше цілий рік
не буде домашнього благополуччя.
• Новий Рік – сімейне свято, тому не
забудьте запросити батьків або самі відвідайте їх, а гостей до себе можна покликати
наступного дня.
• Колись на Новий Рік було прийнято
обплутувати мотузками ніжки столу, за
яким збиралася вся родина. Вважалося, що
це допоможе зберегти всю сім’ю у повному
складі протягом наступного року – ніхто не
піде з дому, сім’ю не розіб’ють горе і печаль.

Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста реєстраційної служби Кельменецького
районного управління юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад,
основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи
за фахом в інших сферах управління не менше 5 років, знання
державної мови.
провідного спеціаліста Вижницького районного управління
юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею чотирьохрічного віку).
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі
на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 3 років або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років, знання державної мови.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам
і бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу;
заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за
2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1
тел. 55-09-61.

порадницькі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

Вас утворився трикутник (мал. 2).
Тепер лівий
верхній кут зігніть по діагоналі (мал. 3). Щоб майбутня
сніжинка була більш охайною
та симетричною, згин повинен
бути дуже щільним. Для цього
проведіть по лінії тупим предметом.
Не змінюючи положення
аркуша, загніть верхній кут
трикутника по лінії, що проходить через центральну точку
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Душевна енергія і духовна свідомість досягнуть безпрецедентного рівня розвитку. Але зумійте
це правильно застосувати. Будьте обережними,
інакше легко втратите зв’язок з реальністю. Бурхлива уява може привести до появи натхненних
ідей. цями.

ТЕЛЕЦЬ

Ви зможете маніпулювати ситуаціями,
щоби створити для себе найкращі можливості.
Найімовірніше, що цього тижня ваші фізичні
зусилля і дії, зрештою, приведуть до успіху. З
цієї причини слід діяти з великим натхненням і
підприємництвом.

БЛИЗНЮКИ

Обов’язки, обмеження, правила і постанови
вступлять у ці дні у відкритий конфлікт зі свободою.
І ця ситуація виявиться ключовим фактором, що
перешкоджає вашому прогресу, щастю й успіху.
Багатообіцяюча ситуація може спонукати вас обійти правила.

РАК

Незважаючи на сприятливий потенціал, у цей
період виникають схильність до фізичних лінощів
і стану уявного достатку. Але не дозволяйте інерції
заважати вашій підприємливості. Удача буде супроводжувати ваші дії. Навіть явні поразки можуть
обернутися перемогами.

ЛЕВ

Характерною для цього тижня буде плутанина
з цінностями та пріоритетами, у результаті якої ви
можете стати винуватцем або жертвою нестримного вихваляння, лінощів, марнотратства і потурання
своїм слабостям. Але якщо ви продемонструєте
наполегливість, прогрес цілком можливий.

ДІВА

Будете невдоволені становищем чи особистими
досягненнями. Важко знайти людину, яку би вразили
ви і ваші зусилля. Ви вважаєте, що досягли значних
успіхів, але, як з’ясовується, хтось вже зробив те ж
саме. Але вам вистачить кмітливості не наполягати
на своєму і все сприймати, як належне.
Емоційність цього тижня зростає, а бажання
набувають незвичайної гостроти. Ви досягнете
позитивного відгуку від тих, з ким підтримуєте

ТЕРЕЗИ

• На Новий рік потрібно одягти новий
одяг, тоді протягом року буде багато обновок.

Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства,
правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тимчасово, на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи
за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року або стаж роботи за фахом
в інших сферах управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.
До заяви про участь у конкурсі із зазначенням про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу додаються:
заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010
рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС); 2 фотокартки розміром 4 х 6;
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

близькі стосунки, а також у багатьох зумієте викликати любов і прихильність.

СКОРПІОН

Потенціал, що веде до успіху, може бути втраченим просто через те, що ситуація залишилася
непоміченою вами або вам бракуватиме необхідної
проникливості. Приділяйте увагу тим, хто надає добрі поради. Імовірна можливість розвитку духовної
свідомості та посилення артистичної чутливості.

СТРІЛЕЦЬ

Шанс досягти успіху може з’явитися у результаті
демонстрації незалежності або унікального підходу.
Ви виграєте, якщо продемонструєте вчинки або реакції, властиві вам, але які відрізнятимуться від ідей
і методів тих, з ким вам доводиться мати справу нині.
Не впустіть нагоди довести свою відданість друзям.

КОЗЕРІГ

Цього тижня вам необхідно зосередитися на
реальності. Магія ілюзій та уяви, зростання духовної свідомості, а також дослідження надприродних
явищ можуть бути приємними і навіть вдалими відволікаючими моментами. У вас може прокинутися
талант майстра нещирості.

ВОДОЛІЙ

Посилення психічного і фізичного занепокоєння
призведе до збільшення кола спілкування, новим
методам, новому досвіду, які допоможуть розширити
ваш інтелектуальний кругозір. Ділові пропозиції, подорожі, розпродажі, реклама, вища освіта – ось лише
кілька сфер, які привертають вашу увагу.

РИБИ

Прийшов час проаналізувати свій талант і навички та з’ясувати, яким чином можна розвинути
їх і застосувати ефективніше. Нинішні обставини
надають вам можливість посилити особисту владу
і становище. Маєте шанс знайти більш високе положення в суспільстві.
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мистецькі

Місто, що колись
називалося Czernowitz…
Олег Любківський – художник і графік, автор
концептуальних творів, які концентрують образ Чернівців
у контексті загальноєвропейської культури. Його перша
виставка – «Романтичні краєвиди» експонувалася у
Національному художньому музеї України (1998), «Осінь
минулого століття» – у Києво-Могилянській академії
(2001), виставка «DIE GOLDENE BIRNE» («Золота груша»)
– в австрійському мистецькому центрі (2003). Учасник
Міжнародної виставки сучасної європейської гравюри
«Від Венеції до Гельсинки» в Брюсселі (2000) та численних
мистецьких імпрез в Україні, Австрії, Румунії, Бельгії,
Німеччині, Канаді. 2010-го Любківський нагороджений
медаллю «Signum Memoriar» – за внесок у збереження
європейської культурної спадщини (2010). А цими днями
він повернувся з Любліна, де на запрошення брав участь
у проекті «Bruno4ever». Там виставлялися його акварелі та
графіка.

мистецтво є ідеалізацією життя?…»,
– багато питань було до художника.
І про задуми, і про складність та
удавану простоту, переконливість і
невипадковість…
А тепер пропоную прочитати
художника:
«Час, коли моє місто називалося
CZERNOWITZ, уже дуже далеко від
нас. Те, що історія залишила нам
під цією загадковою назвою – неоднозначне і багатомірне утворення,
особливе полікультурне явище, що й
за плином часу не перестає вражати
дослідників. Це – особлива тема, що
не вписується у стереотипи, і за якою
тягнеться шлейф реального, але недосяжного для нас багатомовного
чернівецького міфу. Оспіване поетами
та прозаїками з видатними іменами,
місто і тепер прихованою силою своєї
привабливості спонукає до осмислення та продовження цієї теми. Незапе-

ті декорації дорогої вистави, актори
якої вже давно пішли з життя. Ці декорації – досі міцні та нерухомі, тільки
позначені безліччю автографів, і не
лише вдячної та захопленої публіки.
Цей умовний образ існує поза звичними художніми уявленнями і може
писатись тільки особливою мистецькою мовою. Найпростіший задум,
найменша матеріальна ознака того
часу оживає і стає самодостатньою

***
…Традиція красивих ліній останнім часом спонукає помічати у місті
більше філософських штрихів, аніж
скептичних, і я створив нову серію,
що об’єднала всі мої твори у художній
трактат про місто, гідне любові – МІСТО, ЩО КОЛИСЬ ДАВНО НАЗИВАЛОСЯ
CZERNOWITZ. Це данина незвичайному місту, його аурі, що створила для
світу відомих поетів, письменників,

Дні Бруно Шульца в
Любліні: 14 – 20 XI. 2011

Товариство «Фестиваль Бруно
Шульца» під патронатом мера Любліна
Кшиштофа Жука з з нагоди 69-ї річниці
від дня смерті Бруно Шульца провело
низку заходів. Вони передували традиційним дням пам’яті Бруно Шульца
в його рідному місті Дрогобичі, що на
Львівщині.
Відкриття «Днів Бруно Шульца в
Польщі» відбулося у крайовій публічній бібліотеці.Цикл заходів стосувався
діяльності відомого шульцолога професора Владислава Панаса.Була тут і
Наташа Зюлковска-Курчук з фільмом
«В уламках дзеркала», й Ізабелла Ціхоньска з «Інтригами нескінченности на
межі двох світів», що базується на «Цинамонових крамницях» Бруно Шульца.
А ввечері в галереї бібліотеки відкрили
колективний групових вернісажів –
«Bruno4ever», президентом і організатором якого був Ґжегош Йозефчук.

Виставку відкривали
роботи Любківського

Буклет виставки «Bruno4ever»
починається з представлення художника Олега Любківського, його

Нічний краєвид з колишньою жіночою гімназією. 2008

Відкриття виставки у Любліні (Польща).
Олег Любківський (зліва)
акварелей і графіки. У поляків вони
викликали ажіотаж.
«Мистецтво і життя майже завжди знаходиться у суперечності… Може мистецтво і є поєднанням
матеріального і духовного? Чи все
можливе в мистецтві? Чи є мистецтво противагою реальності? А може

речні предметні ознаки Габсбургського походження, що часто оточують нас
сьогодні у повсякденному житті, часом
стають несподіваним відкриттям, знаковим фактом, до якого ми маємо хоч
далеке, але все ж відношення.
Це те, що залишилось нам у спадок від тієї епохи і часто нагадує забу-

тільки завдяки незвичній стилістичній знахідці, а там, де у місті перетинаються протилежні часові виміри
– разом утворюється невигадана,
еклектично-переплетена картина,
що є парадоксальним продовженням
життя того міста, що колись давно називалось CZERNOWITZ…
***
…Моє місто іноді ностальгійно дарує теплий осінній настрій, коли дуже
хочеться затриматись у часі, знаючи,
що ця ідилія коротка та минуча. Так
повільно іде від нас унікальна атмосфера нашого міста, і залишаються
тільки гербові монограми та дати
народження на шляхетних будинках, що не хочуть довго тримати на
собі нинішні косметичні підфарбовки, час від часу нагадуючи нам про
оригінальні кольори справжнього
обличчя колишньої негласної столиці
Європи…

художників, музикантів…
Данина місту, де жили мої предки, де народився я і мої діти, де колись будуть жити наші нащадки, для
яких велика гора шпилів та куполів
теж буде сенсом та невід’ємною частиною їхнього життя, як це місто є
джерелом натхнення для мене…»
Адже коло – це теж лінія, тільки
замкнена. Розірване коло відволікає
від цілісності, форма перетворюється
на другорядне. Зміст взагалі пропадає...
Художник Олег Любківський
перериває хід реальності. І не тільки
символічно чи умовно. Те, що навколо нього, не просто виразні деталі,
він інтегрує в інтелектуальну композицію власного світогляду, щоби МІСТО не загубилося і не стояло осторонь
у сучасній цивілізації.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»
Фото Дороти МОЧИБРОДСЬКОЇ

Згадуючи Василя Кожелянка… Йому було б 55...
У Муніципальній
бібліотеці ім.
А.Добрянського
відкрилася виставка,
присвячена 55ій річниці з дня
народження видатного
буковинського
письменника

Версі ї
передплатний індекс:

09584

С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Тут можна переглянути усі надруковані твори Василя Кожелянка, до того ж
більшість з них – незвичайні, адже багато
книжок були подаровані бібліотеці самим
автором з дарчими написами. Представлені тут також драматургія, статті
письменника й матеріали про нього, фотографії та листи.
Загалом авторський «послужний
список» виглядає так:
Романи
Дефіляда у Москві (1997, премія
«Сучасності»)

Конотоп (1998)
Людинець пана Бога (1999)
ЛЖЕNostradamus (1999)
Котигорошко (2000)
Тероріум (2001)
Срібний павук (2003, Кальварія)
Третє поле, видавництво “Теза”
(2007)
Ефіопська Січ (2005, Лілея-НВ)
Діти застою (неопубліковано)
Збірки оповідань
Логіка речей (2007, Кальварія)
Чужий (2008, Кальварія)
Збірки поезій

Терновий іней (1994, премія «Гранослов’92»)
Білий і рудий (1994)
Семибарвний кінь (1995)
Як вчив Кожелянко-цзи (2000)
П’єси
(у співавторстві з Володимиром Сердюком)
Пластиліновий метал
Солдатське щастя
Гільйотина
Лізикава
Казка діда Зигмунда
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