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Обрані та обібрані...

7 стор.

САМ СОБІ ДІАГНОСТ
8 стор.

СВІТЛО, ЩО

ЗАСЯЯЛО ДЛЯ ВСІХ

12 стор.

НЕ КІНЕЦЬ

СВІТУ, А НОВИЙ РІК!

або Чого чекати від
Нового року?

5 СТОР.

Фото Ігоря БЕСАРАБИ
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Новорічна трагедія на
Глибоччині

Досить втрачати,
давайте здобувати

Без надії на краще Новий рік навіть не приходить!
Саме тому хочу в Європу. Хочу
дуже. Бо там кожна особистість є
цінністю, чия думка враховується.
Бо там народ впливає на політику
своєї держави. Скажімо, вийшли
люди на вулицю, висловили владі
своє невдоволення і вона, себто
ця влада, починає швиденько
корегувати власні дії, усвідомлюючи, що коли цього не зробить, то
на виборах пролетить як фанера
над Парижем. А її місце у владних
кріслах посяде опозиція.
А що ж у нас? А у нас як у Росії.
Вийшли десятки тисяч москвичів
на вулиці, вийшли демократично,
без зайвих демаршів висловивши
свою незгоду з фальсифікацією
на виборах, а Володимир Путін
обізвав їх офісними ховрахами й
цвіркунами – та й по всьому. Бо

мав він їх на увазі! Хто вони для
нього? Нікчеми! До речі, подібне
ставлення до волевиявлення народу – наслідки радянських часів.
Саме цим вони і були страшні. За
70 років знищено найкращих,
найсміливіших. Ті ж, кому вдалося
вижити, змінили свій менталітет,
пристосувалися. Тому в пострадянських державах, як правило, демократією і не пахне. Маємо лише її
видимість з атрибутикою. Скажімо,
наш Президент у кризовий час
орендує за 1 млн. грн гелікоптер
у фірми свого сина, щоби добиратися додому в Межигір’я. А коли на
прес-конференції йому ставлять
незручні запитання на зразок:
чому країні погано, а главі держави
добре (а це, як відомо, дозволяє
собі лише «Українська правда» і,

«Чернівці-Київ»:
мінус на мінус
дає плюс?

Мінусуємо 10 гривень з кишені пасажира та 2 години з його перебування
у потязі «Чернівці-Київ» й отримуємо за
математичними законами великий плюс.
Цей плюс полягає у тому, що з нового
року буковинці вже добираються до
столиці нашої батьківщини Києва не 16
годин, а лише 14. Щоправда, викладуть
за квиток на 10 грн. більше. Та, головне,
час відправлення потяга зручніший: з
Чернівців він йтиме щодня о 18.18, прибуваючи на кінцеву зупинку о 8.03.
З Києва потяг «Буковина» відправляється щодня о 18.31. У Чернівцях його
зустрічають за 2 хвилини до восьмої
ранку.

Вл. інф.

зокрема, пуштун, який народився в
Кабулі, Мустафа Найем), він реагує
як «старший брат», підсумовуючи,
«Я вам не заздрю…».
Отож, треба щось робити, аби
нас поважали вцілому як народ і
рахувалися з кожним із нас зокрема. Треба (не кажу – негайно, бо
це неможливо) бодай поступово
змінювати себе. У суспільстві,
як стверджують відомі зарубіжні
політологи та соціологи, мусить
жити так званий громадянський
протестний елемент. Виховати
його в собі, принаймні для нас,
пострадянських страусів – велика внутрішня праця. Тим паче,
що нинішня українська владна
еліта докладає всіх зусиль, аби
позбавити українське суспільство
освіченості, моральності, інтелі-

Ми – європейці!

Під таким гаслом у Чернівцях відбувся мітинг
на підтримку євроінтеграції. Організатором виступила партія «Фронт змін», долучилися також
бютівці і свободівці.
Близько півсотні людей, які зібралися на Центральній площі, закликали владу підписати угоду
про асоціацію на саміті Украна-ЄС.
– Влада сьогодні різними шляхами забороняє
підписання цієї угоди, хоч давно сама вже є учасником Європейського Союзу. Вони мають у Європі

гентності, вміння бачити й аналізувати. Що можемо протиставити
цьому? Терпіння? Не факт! Сподівання на краще? Теж на факт.
Бажання жити чесно? Створювати
громадянське суспільство та вчитися захищати свої інтереси? Це
вже тепліше.
Принаймні наша редакція,
ставлячи перед собою таку мету,
запровадила нові рубрики, такі як
«Історія: невідоме у відомому»,
«Духовні пошуки», «Місцеве дискавері», «Уроки демократії». В
останній спеціалісти розповідають
про механізми впливу громадськості на владу. Одне слово, шановні
читачі, якщо у вас, є цікаві та слушні
ідеї, пишіть до нас і заходьте. Будемо змінювати світ разом!

Людмила ЧЕРЕДАРИК

свої будинки і квартири, мають бізнес в Європі та
рахунки в європейських банках, зрештою, відпочивають теж у Європі і навчають там своїх дітей,
– заявив на мітингу член ради політичної партії
«Фрон Змін» Сергій Юлик.
Депутат Чернівецької обласної ради від
«Свободи» Степан Спіжавка підсумував: «Ми не
просимо, ми вимагаємо від Президента підписати
угоду з ЄС!».

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Талановитим дітям – дракончики
від губернатора

Новорічне свято для талановитих
дітей краю, переможців конкурсів
та змагань відбулося в обласному
музично-драматичному театрі ім. О.
Кобилянської. Вітаючи дітей та їхніх
батьків з новорічно-різдвяними святами, Михайло Папієв зазначив: «Я
пишаюся вами і бажаю, щоб ви через
все своє життя пронесли захоплення
справою, яку любите». Очільник краю
подарував найобдарованішим дітям
Буковини іграшкових символів 2012
року – різнокольорових дракончиків. Не залишилися без подарунків і присутні у святковій залі діти

– кожному дісталися солодощі від обласної влади.
Завершилися урочистості святковим дійством.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

АФІША
Співмешканець до
смерті забив жінку

У перший день Нового року до чергової частини
Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області
надійшло повідомлення про те, що в с. Купка Глибоцького району, у власному будинку виявлено труп
38-річної місцевої жительки. Про це повідомляє сектор
зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій
області.
Як встановила слідчо-оперативна група після
виїзду на місце події, жінку під час суперечки побив
42-річний співмешканець. За словами затриманого,
того вечора жінка прийшла з магазину додому напідпитку, тому він вирішив її провчити. Спочатку відлупцював жінку, однак потім вони сіли разом за святковий
стіл. Після цього він почув плач їхньої дитини, кинувся
в кімнату і побачив знепритомнілу жінку. По допомогу
побіг до сусідів, та вже було пізно. Судмедексперти
встановили на тілі потерпілої численні травми, закриту
черепно-мозкову травму, внаслідок якої вона померла.
Встановлено, що затриманий раніше тричі притягався
до кримінальної відповідальності за хуліганства. Чоловік повністю визнав свою вину, проти нього порушено
кримінальну справу за ст. 121 ч.2 ККУ – нанесення
тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.
Чоловіка заарештували та помістили в СІЗО.

Продавця засобів
негласного отримання
інформації затримано
«на гарячому»
Cпівробітники СБУ затримали чернівчанина під час
реалізації великої партії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Підприємливий
чоловік упродовж минулого року за допомогою мережі
Інтернет налагодив кримінальний бізнес з доставки на
Буковину та продажу заборонених для вільного обігу
спеціальних технічних приладів, які дозволяють приховано знімати аудіо-, відео- інформацію, відстежувати
переміщення будь-якої особи або мобільного об’єкту.
У затриманого вилучено 44 СТЗ, закамуфльовані під
побутові прилади та оргтехніку, на суму понад 10 000
гривень. Проти затриманого слідчим Управління СБУ
в Чернівецькій області порушено кримінальну справу
за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.359 (придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу
України. Триває слідство. Про це повідомляє прес-центр
СБ України.

голос вулиці

Які минулорічні події запам’яталися вам?

Тетяна, домогосподарка:
Нарешті зробили з’їзди з тротуарів. А для
мене це важливо, оскільки перебуваю у декреті
з дитиною, і кожен день виходжу з дитячою
коляскою. З’їзди є як в центрі міста, так і біля
парку.

В’ячеслав, супервайзер:
Пригадується мені не попередній рік, а
часи, коли було краще жити. Нині ж – пенсії
маленькі, зарплати низькі, а за комунальні послуги, продукти харчування та ліки – захмарні
ціни! Немає правди у нашій країні...

№1
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Григорій, безробітний:
Сам живу у Мадриді. Але поки там немає
роботи, приїхав у Чернівці відпочити. Тож
лише місяць знаходжуся тут. Про Чернівці можу
сказати, що це дійсно європейське місто, в яке
варто їхати.

Володимир, працівник «Машзаводу»:
Загальноміські події якось пройшли
повз мене. Нічого особливого не сталося.
Хіба що нарешті купив доньці фотоапарат.

Опитування провели Любов КАФАНОВА та
Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «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»
(3D): 13.50, 15.30, 19.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Ялинки-2»: 10.00, 20.00; «Елвін та бурундуки-3»: 12.00, 18.00; «Смішарики. Початок» 3D:14.00; «Фантом» 3D: 16.00, 22.00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
5 січня, 10.30, 13.00: «Як Настуня ледь не стала марою»; 18.30: «Туга
за майбутнім».
6 січня, 13.00: «Кішчин дім».
12 січня, 12.00: «Різдвяна ніч».
10 січня, 10.30, 13.00: «Снігова королева».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
5 – 11 січня, 12.00, 14.00: Дитячі театралізовані свята та благодійні акції
«Милосердя»: «Сюрпризи новорічної скриньки».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
5 січня, 18.30: Ретро мелодії (Гурт «Музична просвіта»).
8 січня, 18.30: Сузір’я народних мелодій (Ансамбль народної музики
«Плай»).
9 січня, 18.30: Буковинська віхола (дует «Писанка»).
10 січня, 18.30: Музичний калейдоскоп (Новорічна феєрія дитячої
вокальної студії «Казковий світ»).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
До 90-річчя від дня народження В. Симоненка. Живопис (з колекції
ЧХМ).
«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).
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (вул. Шептицького, 10)
2-12 січня, 11.00, 14.00: дитяча казка «День народження снігуроньки»

Іван Царевич і Сірий Вовк
Новий анімаційний фільм «Іван
Царевич і Сірий Вовк» переносить
глядача в тридесяте царство, де повнісінько казкових героїв, добре знайомих кожному з нас із дитинства: Іван
Царевич, вчений Кіт, Сірий Вовк, Баба
Яга, Колобок, Чахлик Невмирущий
тощо. Править там Цар (Іван Охлобистін) та дочка його – Василіса Премудра
(Тетяна Буніна) не тільки краси неймовірної, але ще й розуму незвичайного.
Отримавши дві вищі освіти, Василіса
хоче отримати ще й третю, а між цим
і відкрити власний бізнес. Тому і не
дивно, що вона й досі незаміжня. Жодні
вмовляння батька, підкріплені тим, що

«1+1»
06.50 Комедiя «Снiгова людина».
08.40 Х/ф «Джек у країнi чудес».
10.20,00.15 Х/ф «Джек Гантер.
У пошуках скарбiв Угарiта».
12.00 Х/ф «Джек Гантер. Прокляття гробницi Ехнатона».
13.45 Х/ф «Джек Гантер. Небесна зiрка».
15.25 Х/ф «Сахара».
17.40 Х/ф «Неймовiрнi пригоди
Адель».
19.30 «ТСН».

йому потрібні онуки – спадкоємці престолу, на Василісу не діють.
Що тут вдієш? Цар змушений повідомити Василісі, що віддасть її за
першого зустрічного. Як кажуть, «святе
місце, порожнім не буває». На місце
царського зятя давно мітив хитромудрий Радник (Віктор Сухоруков).
Зрозуміло, Радник підметушився, але…
не встиг! Першим зустрічним опинився
простий хлопець Іван (Микита Єфремов), який випадково зайшов у тридесяте царство із сусідньої Тридев’ятої
держави. Ось тут-то все цікаве й починається... У прокаті фільм з’явиться
з 29 грудня.

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) в особі філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Чернівці, а саме:
Лот №1. Житловий будинок №56 з господарськими будівлями і спорудами по вул.Севастопольська в м.Заставна Чернівецької обл., що є власністю Вікірюк Василя Васильовича (ІПН 2232605859)
згідно Св-ва про право власності на нерухоме майно від 04.04.05р. серія ЯЯЯ №235560. Об’єкт нерухомості - житловий будинок цегляний 1поверховий з напівпідвальним приміщеннями літ.А заг.
площею 187.4кв.м житл.пл.92.1кв.м – в задовільному стані з необхідністю закінчення оздоблювальних робіт, та господарські будови цегляного сараю літ.В пл.30.1кв.м, цегляної вбиральні літ.Б,
споруд огорожі №1-2 (дошки, мет.сітка) та криниці №3 (з/б кільця) – в незадовільному стані. Об’єкт забезпечено центр.мережами електроосвітлення, газу, автономним водопроводом та каналізацією, знаходиться в центр.частині населен.пункту з асфальтною під’їзною дорогою, розташований на зем.ділянці пл.0.070га, закріпленої за Вікірюк В.В. згідно довідки Заставнинської міськради
від 21.11.2011р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 196 257,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 9 812,85грн. без ПДВ.
Лот №2. Житловий будинок №2 з належним до нього господарськими будівлями і спорудами по 1-му провулку Севастопольському в м.Заставна Чернівецької обл., що є власністю Базюк Василя
Васильовича (ІПН 2325018699) згідно Св-ва про право власності на нерухоме майно від 14.09.05р. серія ЯЯЯ №249149. Об’єкт нерухомості – 1поверховий житловий будинок загальною площею
58.4 кв.м житл.пл.41.6кв.м який зазнав змін в частині добудови підсобних приміщень без внесення змін в технічний та правоустановчий документи, літня кухня літ.Б пл.забудови 39.2кв.м, сарай
літ.В 23.2кв.м, гараж літ.Г 17.8кв.м, вбиральня літ.Д, огорожа №1-2, в задовільному тех.стані, забезпечений центр.мережами електроосвітлення, газу, автономним водопроводом та каналізацією,
розташований на зем.ділянці пл.0.06га, закріпленої за Базюк В.В. згідно довідки Заставнинської міськради від 21.11.2011р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 120 618,00грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 6 030,90 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1 та №2 призначені на 18.01.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагаріна, 2. Кінцевий термін реєстрації:
18.01.2012 року об 11:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750
в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника)
можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до
організатора прилюдних торгів за телефоном 050 858-19-40 або за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний
рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф «Заможна наречена».
07.20 Новорiчний жарт з В.
Данильцем та В. Мойсеєнком.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.20 Обережно, модерн!
10.00 Рiздвяний вертеп-2012.
11.15 Шеф-кухар країни.
12.10,13.20,15.15,18.50 Погода.
12.15 Наша пiсня.
13.00 Вiкно до Америки.
13.25 Х/ф «Iнкогнiто iз Петербурга».
15.00 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
15.55 Х/ф «Гранатовий браслет».
17.30 Новi пiснi про головне.
18.55 Зiрки гумору.
19.50 М. Поплавський «Шоу
продовжується».
21.25 «Новорiчний жарт» з Ю.
Гальцевим.
22.00,22.45 Бенефiс Ю. Гальцева та Г. Вєтрова.
22.40 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.45 Д/ф «Коло радостi».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Т/с «Сiмейне
розслiдування».
03.15 Х/ф «Я також». (2)
05.00 Нацiональнiй академiї
Державної податкової служби
України - 90 рокiв.
05.10 «Новорiчний жарт» з Ю.
Гальцевим.

3

09.01 - 15.01.2012

20.00,20.35 Т/с «Iнтерни». (2).
21.00 «Зiрки в оперi».
22.20 Х/ф «Ларго Вiнч. Початок». (2).
01.55 «Мама в законi».
02.50 Х/ф «Воїн зими». (2).
04.20 М/ф «Маленький дух».

IНТЕР
06.30 М/ф «Нiч перед Рiздвом».
07.15 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
08.15 Х/ф «Сiм`я напрокат».
10.00 М/ф «Маша i Ведмiдь».
10.35 Анiмац. фiльм «Шрек».
12.00 Анiмац. фiльм «Шрек 2».
13.35 Х/ф «Службовий роман».
16.35 Х/ф «Службовий роман.
Наш час».
18.10 Т/с «Катерина 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30,03.45 Т/с «Полювання на
Беркута».
22.30 Т/с «Формат А4».
00.20 Х/ф «П`ятниця 13-е». (3)
02.00 «Подробицi» - «Час».
02.25 Т/с «Терористка Iванова».

9 січня

«Час новин».
07.10,08.15,19.30,23.10,00.35,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.15,09.10,11.20,12.20,14.10
,16.10,17.50,22.50 «Погода в
Українi».
07.30 «Життя цiкаве».
07.50,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
08.30,10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
08.35 «Не перший погляд».
09.15 «Iнвест-час».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.20,03.30 «Енергонагляд».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Час нових життiв».
23.30 «Арсенал».
23.55,03.25 «Огляд преси».

ICTV
05.10,06.45 Погода.
05.15 Х/ф «Шостий елемент».
06.50 Х/ф «Рiздвяна iсторiя.
Скрудж».
08.45 Х/ф «Каспер».
10.45 Х/ф «Деннiс - загроза
Рiздву».
12.20 Х/ф «Неваляшка».
14.20 Х/ф «Знайомтеся, Дейв».
16.15 Х/ф «Завжди говори
«Так!»
18.35 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
20.30 Т/с «Морський патруль».
22.40 Х/ф «Бiла мла».
00.50 Х/ф «Статський радник».
(2)
03.05 Х/ф «В iм`я короля».

ТВА
7.40 Ранок надії
8.10, 9.20, 5.00 Про казки
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.45, 12.05, 13.55, 15.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
9.55, 17.25, 21.55, 23.55, 3.55
Погода
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 Тв о є
здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 3.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,08.25,18.55,23.20,00.10,0
3.20 «Час спорту».
06.25,10.15,13.10,17.15,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Гра долi».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.30,01.00,04.00

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.55, 15.00, 18.15, 19.40,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.50, 13.10,
15.55,19.30,21.20,00.25 «Погода»
08.00,13.15, 21.30,22.30 Т/с
«Мана» (1)
10.00, 19.50,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Містер «М» та круті
чуваки»

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма»
рум.мов.
17.15 Муз. ф. «Новорічний
гороскоп»
19.35, 21.25 «Афіша»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.15 Х/ф «К-9: Собача робота».
09.10, 11.00, 20.05 Т/с «Дикий
2».
12.50,02.30 Х/ф «Любка».
16.10 Х/ф «Прогноз».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.00 Подiї.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.00 Х/ф «Люди в чорному 2».
23.40 Т/с «Камелот».
00.40 Х/ф «Книга Iлая». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.20, 19.00,
22.00, 00.00 «Погода»
07.05 «Реалії»
07.30 Д фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Телемеридіани».
10.10 «Доброго ранку, Буковино!»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Т фільм «Фільми та зірки»
13.15 «Акценти»
13.40, 16.30 М/фільм
13.55 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
17.30 «Ла мулць ань» (рум.
мов.)
18.30 «Красен світ»
19.30 «Палітра»
20.00 «Телемеридіани» «Театральні сезони» (Л. Кадочнікова)
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Ла мулць ань» (рум.
мов.)
22.05 04.00 Х фільм
01.30 Д фільм «Фільми та зірки»
02.30 «Телелітопис краю»
03.05 «Світ книги»

понеділок
понеділок
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.05? 15.30 Т/с «Ранетки».
10.00 Х/ф «Хто цей Санта?»
11.35 Х/ф «Тариф Новорiчний».
13.15,18.15 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.35 Дом 2.
16.25,20.10 Т/с «Унiвер». (2)
19.10 Одна за всiх.
19.40 Дайош молодьож!
21.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя»(2).
22.20 Т/с «Щоденники Темного» (2).
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла». (2)
23.30 Дурнєв+1.
23.55 Х/ф «Помста придуркiв».
01.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 М/ф «Пригоди Васi Куролесова».
06.55 М/ф «Жив собi пес».
07.05 Х/ф «Гардемарини 3».
09.00 М/ф «Астробой».
10.50 М/ф «Планета 51».
12.40 Х/ф «Крамниця чудес».
14.30 Х/ф «Острiв скарбiв».
16.30 Х/ф «Безстрашний».
18.30,02.50 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.00,02.00,04.50
«Свiдок».
19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
20.20 Т/с «CSI: Маямi».
22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
23.00 Т/с «Закон i порядок».
00.20 Х/ф «Торнадо».
02.30 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.55,15.25 «Нез`ясовно, але
факт».
06.40 Д/ф.
07.05,01.10 Т/с «Адвокат».
09.00,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
12.45 Х/ф «Тариф на любов».
14.45 «Зоряне життя. Зорянi

вдiвцi».
16.25 «Битва екстрасенсiв».
19.10 «Зоряне життя. Особливо
небезпечнi кумири».
20.10,22.00 «Х-фактор».
20.55 «Куб».
00.20 Т/с «Доктор Хаус». (2)
02.45 Х/ф «Театр приречених».
(2)
04.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
06.40,07.25 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.20,09.05,15.05,00.10 Погода.
09.10 Х/ф «Блондинк а з
амбiцiями».
10.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.15,19.30 Зроби менi смiшно.
13.15 М/с «Фiнес i Ферб».
13.50 М/с «Бетмен».
14.10 М/с «Аладдiн».
14.45 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
15.10 Х/ф «50 перших
поцiлункiв».
17.10 Х/ф «Канiкули суворого
режиму».
21.30 Аферисти.
22.25 Х/ф «Перший удар».
00.15 Служба розшуку дiтей.
00.20 Т/с «Межа». (2)
01.15 Т/с «Кайл XY».
02.00 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
02.40 Т/с «Журнал мод».

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.20 «Мiс Україна 2011».
10.00 «Красиво жити. Дiм мрiї».
11.00 «Три сестри».
11.55 «Велика рiзниця».
13.00 Х/ф «Повернути Вiру».
14.45 Х/ф «Роман за листуванням».
16.35 Х/ф «Джек i Джил проти
всього свiту».
18.10 Х/ф «Просто друзi».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Багатi i самотнi».
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».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Чахлик Невмирущий».
07.20 Новорiчний жарт з С.
Єщенком.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.10,13.25,15.15,18.50
Погода.
09.30,15.20 Обережно, модерн!
10.00 Караоке для дорослих.
10.45 Золотий гусак.
11.15 В гостях у Д. Гордона.
12.15 Хай щастить.
12.40 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «Пiна».
15.00 Euronews.
15.55 Х/ф «Справи сердечнi».
17.30 Новi пiснi про головне.
19.00 «Новорiчний жарт» з С.
Єщенком.
20.00 «Новорiчний жарт» з С.
Дроботенком та О. Акуличем.
21.20 «Золота десятка» М. Поплавського.
22.00,22.45 Бенефiс О. Воробей.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Театральнi сезони.
02.50 Т/с «Сiмейне
розслiдування».
04.20 Х/ф «Маскарад». (2)

«1+1»
06.00 Х/ф «Джек у країнi чудес».
06.55 Х/ф «Джек i бобове дерево».
10.05,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.55,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50,04.50 Т/с «Клон 2».
13.35 Комедiя «Ще слово, й ми
одружуємось».
15.20 Мелодрама «Зникнення».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
19.30 «ТСН».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку 4».
22.25 Х/ф «Ларго Вiнч. Змова
в Бiрмi».
00.35 Х/ф «Джек Гантер. Прокляття гробницi Ехнатона».
02.15 «Мама в законi».
03.10 Х/ф «Ларго Вiнч. Початок». (2).

IНТЕР
05.45 М/ф «Дикi лебедi».
06.45 Мюзикл «Три мушкетери».
08.30 Анiмац. фiльм «Дорога на
Ельдорадо».
10.00 М/ф «Маша i Ведмiдь».
10.35 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
12.25 Мюзикл «За двома зайцями».
14.15 Х/ф «Щастя за контрактом».
15.55 Концерт «Двi зiрки Новий
Рiк 2012».
18.10 Т/с «Катерина 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30,03.45 Т/с «Полювання на
Беркута».
22.30 Т/с «Формат А4».
00.20 Х/ф «П`ятниця 13-е 4:
Останнiй роздiл». (3)
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.20 Т/с «Терористка Iванова».
05.25 Д/ф «Погляд зсередини:
Святая святих Єрусалиму».
ICTV
05.40,06.30,02.15,03.30 Погода.
05.45 Свiтанок.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.40,22.40 Т/с «Таксi».
07.50 Ти не повiриш!
08.45,03.05 Факти.
09.30 М/ф.
10.40 М/с «Каспер».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Бiла мла».
14.55 Х/ф «Неваляшка».
16.55 М/ф «Монстри проти
прибульцiв».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,01.30 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с «Морський патруль».
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Пекельний бункер». (2)
02.20 Т/с «Загiн 4».
03.35 Х/ф «Рiздвяна iсторiя.
Скрудж».
5 КАНАЛ
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,08.25,18.55,23.20,00.10,0
3.20 «Час спорту».
06.25,10.15,13.10,17.15,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Гра долi».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,19.00,20.30,04.00 «Час
новин».

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Донька моряка».
07.20 Новорiчний жарт з С. Дроботенком та О. Акуличем.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.15,13.05 Погода.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Концерт пам`ятi н.а. України
Назарiя Яремчука.
11.20 В гостях у Д. Гордона.
12.25 Наша пiсня.
13.10 Х/ф «Ми веселi, щасливi,
талановитi».
14.45 Euronews.
15.00 Парламентськi слухання У
Верховнiй Радi України на тему:
«Етнонацiональна полiтика України: здобутки та перспективи».
18.00 «Зимовий жарт». М. Задорнов.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Донбас 2» (Донецьк) - «Сокiл»
(Київ). У перервi - Погода, Погода.
21.20 Екстрений виклик. Тиждень.
22.00,22.50 Ювiлейний вечiр Клари Новикової. Бенефiс.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40
Т/с
«Сiмейне
розслiдування».
03.20 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Iндивiдуальнi перегони (жiн.)
05.05 «Новорiчний жарт» з С. Дроботенком та О. Акуличем.
«1+1»
06.55 Мелодрама «Зникнення».
08.30 Комедiя «Ще слово, й ми
одружуємось».
10.10,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.00,18.35 «Не бреши менi 2».
11.55,05.15 Т/с «Клон 2».
13.35 Комедiя «Обережно, свекруха».
15.15 Мелодрама «Пiсочний
дощ».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
19.30 «ТСН».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.12 «Пекельна кухня 2».
22.40 Трилер «Поганий лейтенант». (2).
00.50 Х/ф «Джек Гантер. Небесна
зiрка».

02.25 «Мама в законi».
03.20 Х/ф «Ларго Вiнч. Змова в
Бiрмi». (2).
IНТЕР
06.20 М/ф «Казка про царя Салтана».
07.15 Х/ф «Веселi Жабокричi».
08.40 Анiмац. фiльм «Дик а
сiмейка Торнберрi».
10.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
11.15 Х/ф «Павутина Шарлотти».
12.55 Концерт «Бенефiс Любаши».
14.20 Х/ф «Лiд в кавовiй гущi».
16.05 Концерт «Надiя Бабкiна Росiйська пiсня. 30 рокiв».
18.10 Т/с «Катерина 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30,03.45 Т/с «Полювання на
Беркута».
22.30 Т/с «Формат А4».
00.20 Х/ф «П`ятниця 13-е 5: Новий початок». (3)
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.25 Т/с «Терористка Iванова».
(2)
05.25 Д/ф «Дiти-актори. Життя
пiсля слави».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,02.40,03.50 Погода.
05.20,03.25 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.35,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.45 Т/с «Менти».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с «Таємницi слiдства».
14.50,20.30 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Корупцiя». (2)
02.45 Т/с «Загiн 4».
03.55 Х/ф «Пекельний бункер».
(2)
5 КАНАЛ
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,08.25,18.55,23.20,00.10,03.
20 «Час спорту».
06.25,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».

10 січня
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07.10,08.15,19.30,23.10,00.35,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.15,09.10,11.20,12.20,14.10
,16.10,17.50,22.50 «Погода в
Українi».
07.30,05.40 «Життя цiкаве».
07.50,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
08.30,10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
08.35 «Феєрiя мандрiв».
09.15 «Iнвест-час».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.20 «Енергонагляд».
17.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С.
Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Король вечірок» (2)

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15 9.45 12.00 14.0015.55 17.15
19.30 22.00 23.25 00.05 1.00
Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10 3.00 Буковина містична
12.05 19.35 20.05 00.10 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 Тв о є
здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»

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 «Калинові острови»
07.30 Д фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани».
10.05 «Красен світ»
10.35 «Долі жіночі»
11.05 «Зелений БУМ»
11.30, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/фільм «Фільми та зірки»
13.10 «На музичній хвилі»
13.40, 16.15 М/фільм
15.00, 00.10, 05.25 «А музика
звучить…»
16.00, 19.00, 22.00 «Новини»
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х фільм
01.30 Д фільм «Фільми та зірки»
02.30 «Експромт»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.05 Т/с «Дикий 2».
11.00 Х/ф «Прогноз».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
23.30 Т/с «Камелот».
00.30 Х/ф «Люди в чорному».
02.00 Х/ф «Книга Iлая». (2).
03.50 Х/ф «Встигнути до
опiвночi».

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.

11 січня
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Гра долi».
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».
07.10,08.15,19.30,23.10,00.35,03.
15 «Бiзнес-час».
07.15,09.10,11.15,12.10,14.10,16.1
0,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.30 «Життя цiкаве».
07.50,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
08.30,10.55,18.10,00.15 «Погода
у свiтi».
08.35 «Своїми очима».
09.15 «Iнвест-час».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя подорожей».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Лiсовий патруль».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.20 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
05.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25 8.10 9.55 17.25 21.55 23.55
3.55 Погода
6.35 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
16.30, 4.30 Т/С «Лікарня»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35 ,15.05 «Малятко»
07.10,09.40,14.50,16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»

07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00? 15.30 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 10 бажань.
11.40 Косметичний ремонт.
12.10 Секс-битва.
12.35 Маша та моделi.
13.15,18.15 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.10,19.10 Одна за всiх.
14.35 Дом 2.
16.25,19.40 Дайош молодьож!
16.55,20.10 Т/с «Унiвер» (2).
21.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
22.20 Т/с «Щоденники Темного» (2).
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2).
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.55 Х/ф «Помста придуркiв
2».
01.30 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.40 Х/ф «Безстрашний».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.05,0
4.50 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30,19.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 9».
13.30 Т/с «Марш Турецького 2».
15.15 Х/ф «Сiцилiанський захист».
17.00 Х/ф «З коханими не розлучайтеся».
18.30 «Речовий доказ». Козакирозбiйники.
00.20 Х/ф «Торнадо».
02.30 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
03.55 «Правда життя».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.55,15.00 «Нез`ясовно, але
факт».
06.40 Д/ф.
07.10,01.40 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.50 «ВусоЛапоХвiст».
11.00 «Куб».
12.05 Х/ф «Лузер».
14.10 «Зоряне життя. Особливо
небезпечнi кумири».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 «Зоряне життя. Замiж за

84
iноземця».
20.10,22.25 «Х-фактор».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Театр приречених».
(2)
04.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Курсанти».
06.25,07.10 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.05,09.05,19.15,00.55 Погода.
09.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
10.10,17.55 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,19.30 Зроби менi смiшно.
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
19.00 Репортер.
19.10,00.50 Спортрепортер.
21.35 Парад порад.
22.45 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2)
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2)
01.00 Т/с «Межа». (2)
01.45 Т/с «Кайл XY».
02.30 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
02.50 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,18.35 «Три сестри».
10.05 «Iсторiї великого мiста.
Багатi i самотнi».
11.00 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Далекi родичi».
18.05 «Жiноча лiга».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Дружини
проти коханок».
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».
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08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Запитайте у Сінді» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
11.00 «Хай говорять. Дуель».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.30 Т/с «Камелот».
00.30 Х/ф «Меркурiй в небезпецi».
(2).
02.45 Т/с «Безмовний свiдок
3». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «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 «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»
13.45, 16.15 М фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.05, 00.10, 05.25 «А музика
звучить…»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «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 Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00? 15.30 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 10 бажань.
11.40 Косметичний ремонт.
12.10 Секс-битва.
12.35 Маша та моделi.
13.15,18.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.10,19.10 Одна за всiх.
14.35 Дом 2.
16.25,19.40 Дайош молодьож!
16.55,20.10 Т/с «Унiвер». (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя»(2).
22.20 Т/с «Щоденники Темного». (2)
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2).
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.55 Х/ф «Помста придуркiв 3».
01.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.55 Х/ф «Сiцилiанський захист».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.00,05.
05 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.30 Т/с «Марш Турецького 2».
15.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова».
16.55 Х/ф «Двоє в новому домi».
18.30 «Правда життя». Тату: на
вiстрi голки.
00.20 Х/ф «Вампiри: вiдродження
давнього роду». (3).
02.25 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.55,15.05 «Нез`ясовно, але
факт».
06.40 Д/ф.
07.05,01.45 Т/с «Адвокат».

09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
12.00 Х/ф «Кохай мене».
14.05 «Зоряне життя. Замiж за
iноземця».
16.05 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. У шлюбу
iз звiром».
20.10,22.25 «Х-фактор».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Театр приречених». (2)
05.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Курсанти».
06.25,07.10 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.05,09.05,19.15,00.55 Погода.
09.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
10.10,17.55 Т/с «Татусевi дочки».
11.55,19.30 Зроби менi смiшно.
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
19.00 Репортер.
19.10,00.50 Спортрепортер.
21.45 Ревiзор.
22.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2)
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2)
01.00 Служба розшуку дiтей.
01.05 Т/с «Межа». (2)
01.55 Т/с «Кайл XY».
02.40 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
03.00 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,17.10 «Далекi родичi».
09.15,18.05 «Жiноча лiга».
09.40,18.35 «Три сестри».
10.05 «Ще не вечiр. Дружини
проти коханок».
11.00 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Офiцiйний
шлюб».
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».
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Вічний політ в ефірі…

Сидір ЮРЦЕНЮК, головний
конструктор чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства Національної
академії наук України та Василь
НІКУЛІЦА, методист обласного

для радіоаматорів. Наприклад, для
детекторного приймача діоди тоді
робили власноруч: ламали акумулятори, сплавляли свинець з сіркою,
шукали кристали… Одне слово, Олег
Жук зростав у середовищі загального
захоплення технікою. Згадуючи свій
перший радіодосвід, він розповідав
колегам, як разом з батьком надував
кулю й піднімав нею вгору антену
метрів на 200, щоби зробити чутливішим і більш дальнім радіозв’язок.
– Олегу Павловичу пощастило
об’єднати хобі і роботу, – згадує Василь Нікуліца. – У житті він був спокійним, навіть меланхолічним… Ніколи
не займався громадською роботою
– вона його просто не цікавила. Це,
звичайно, йому зашкодило у радянський час, коли від науковця вимагалася, так звана, активна громадська
позиція. Але він мав такий ось дар божий: те, що його не цікавило, в одне
вухо влітало, в інше – вилітало. Зате
в улюбленій справі був фанатом. Його
ж любов до «заліза» не знала меж. Він
був не теоретиком, хоча й у цьому не
кульгав, а практиком, який з мотлоху
міг зібрати потрібну річ. Адже всі пристрої ми тоді конструювали і збирали
власними руками. А для цього треба
було вміти працювати за фрезерним
та токарним верстатами, зварювати
й паяти, бути конструктором, технологом, хіміком – чим завгодно! До

центру науково технічної творчості учнівської молоді, розповіли, що півстоліття тому радіоклуби
згуртовували, об’єднували не просто
любителів радіо. У їхньому середовищі готувалися видатні фахівці,
які пізніше ставали знаними професорами багатьох університетів
України й світу.
– Після війни з’явилася нова
техніка і гостро постала потреба
в грамотних людях, – каже Сидір
Юрценюк. – Радіо було надзвичайно популярним. Починали тягнути
перше провідне радіо. Через чорну
тарілку з регулятором його в народі
прозвали «капелюхами». У наукових
журналах з’являлися перші публікації

Олега завжди можна було звернутися за порадою чи допомогою. Ми
ж трусилися над кожною деталлю,
адже будь-який комплектуючий,
транзистор чи діод був для нас на вагу
золота. А найменша помилка могла
зіпсувати їх.
– Коли познайомився з Олегом
Павловичем, я працював на Станції
спостереження за штучними супутникам землі у Чернівцях. Їхня лабораторія була поруч, – додає Сидір
Юрценюк. – Якось він зайшов до нас і
побачив, що у нас стоїть величезний
приймач, яким ми фіксували час (до
тисячної долі секунди) і положення
супутника на фоні зоряного неба.
«Невже ви все те використовуєте?

Минає 40 днів, як на 66-му році через важку недугу
пішов від нас у вічність Олег Павлович ЖУК, кандидат
технічних наук, доцент кафедри радіотехніки та
інформаційної безпеки ЧНУ, непересічна, талановита і
дуже порядна людина, з ім’ям якої пов’язана ціла епоха в
розвитку радіоаматорства на Буковині.
…Ми звикли говорити про смерть і пам’ять стосовно
поетів й акторів, письменників і художників. Хоча науковці
й «технарі» залишають не менш помітний, а, може, й більш
потужний слід у житті людства.
Згадують товариші і колеги:

Таланту кар’єра
не потрібна

– Це настільки велика втрата
для нас… – відгукується про смерть
колеги Леонід ПОЛІТАНСЬКИЙ,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки.
– Буквально за два тижні до смерті він
зайшов до мене з низкою пропозицій:
модернізувати інформаційну вивіску
кафедри, створити сайт, інтернетрадіо університету.
…Досить часто особисті інтереси Олега Павловича страждали
від того, що він буквально віддавав
себе усього роботі на кафедрі, організації студентського дозвілля,
науковій роботі. Завжди допомагав,
хто б до нього не звернувся: професор чи студент, який заледве
встигає. Давав поради, консультував, надзвичайно щедро ділився
знаннями. Доброзичливо ставився
до усіх – від викладачів до технічних
працівників.
Пам’ятаю випадок, коли працював ще директором Особливого
конструкторського бюро «Рута» –
наукового підрозділу виробничого
об’єднання «Гравітон». Перед нами
поставили завдання розробити
мікросхему для керування твердотільними засобами відображення
інформації. Ми намагалися знайти
оригінальне схемо-технічне рішення цього пристрою. Проте нам це
ніяк не вдавалося. Дослідно-конструкторська робота, віднесена до
плану найважливіших робіт міністерства електронної промисловості,
була на межі зриву. Тоді я запросив
Олега Павловича відвідати наше
бюро.
– Все буде нормально, – запевнив він мене і групу розробників.
І не пройшов місяць, як він видав
рішення – складне досить, але після
цього ми успішно реалізували його
у вигляді інтегральної мікросхеми.
Роботу завершили достроково…
Причому допомагав він нам, ділився
своїми знаннями абсолютно безкорисливо, щиро, нічого натомість не
вимагаючи! Після того я запросив
його захищати під моїм керівни-

цтвом кандидатську дисертацію.
Олег Павлович захистив її на 51-му
році життя, хоча зрілим вченим був
уже в свої 28-30 років. Йому просто шкода було витрачати час на
дисертацію, він вважав, що вона
йому не потрібна. Був надзвичайно
безкорисливим. Лише після того, як
я переконав його, що цей захист потрібен кафедрі, він погодився.

Два в одному –
хобі і робота
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погляд

Право бути
обраним чи
обібраним?
– запитав. – Давайте переробимо
його на десятиметровий діапазон!»
Й одразу ж приніс якісь прилади та
деталі, сів і без жодної схеми спаяв
за дві години передавач для випромінювання в ефір на любительському
діапазоні!
Дисертацію Олег Павлович писав з комп’ютерних технологій, він
першим освоїв перші аналогові машини українського виробництва
розміром у два письмові столи разом
складені, які з’явилися в університеті
після БЕСМа – лампової електронної
рахункової машини, що займала
всю церкву в резиденції. Він першим
освоював славнозвісну «ембіемівську двійку»…
– Олег Павлович читав специфічні, «вузькі» спецкурси, – каже Василь
Нікуліца. – Такі як «Мікропроцесори
і мікропроцесорні схеми», «Передавачі і генераторні пристрої». Це була
така людина, якій варто було сказати
лише одну фразу, і він одразу розумів, про що йдеться. Навіть якщо ти
ту фразу неправильно сформулював!
Стільки років був керівником колективної радіостанції… В університеті
і зараз читають курс «Радіозв’язку»
на кафедрі «Радіотехніки та захисту
інформації», тож студенти тут проходять практику, вивчають азбуку
морзе, формують навички роботи
в ефірі.
…Мобільні телефони вимикаються натисканням одного тумблера.
Радіостанції ж не можна закрити. Нас
лякають, що нинішнього року через
перетурбації на сонці можуть виникнути потужні викиди сонячної енергії
і ми можемо залишитися без будьякого зв’язку, особливо сотового.
Радіостанції ж – унікальний зв’язок,
вони переживуть усе це! Адже саме
радіолюбителі у випадку стихійних
лих, коли виходить з ладу сучасний
зв’язок, приходять на допомогу різноманітним службам – медикам, міліції,
військам, рятувальникам з МНС.
Скажімо, коли була потужна повінь
на Буковині 1969 року, аматори-радіолюбителі виявили себе з найкращого боку. І саме Олег Жук першим
повідомив у Чернівці про навалу
води, яка змітає усе на своєму шляху.
…Вода, як і час – їх не зупинити.
Але існує людська пам’ять. Давайте
згадаємо разом світлу красиву Людину – Олега Павловича ЖУКА.

Записав спогади
Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

або Чого чекати від
Нового року
2012 рік обіцяє бурхливі події в політичному житті
України. Саме цього року мають відбутися парламентські
вибори, причому ситуація в
країні досить складна. При
владі перебуває політична
сила, представники якої ще
недавно обіцяли простим українцям «пакращення життя вже сіводня», натомість упродовж майже двох років
гарячково набивали власні кишені, ігноруючи проблеми
простолюду. Відтак і катастрофічно втрачали підтримку в
суспільстві. Парадокс полягає у тому, що й опозиція нічого серед виборців не здобула. Це означає, що суспільство
втомилося від усіх нинішніх політиків і віри їм не йме.
Стільки пересічних українців дурили і обкрадали, що
вони право обирати і бути обраним сприймають як «право бути обібраним». Повірять хіба що новим політикам.
А нова політична сила з’явитися до виборів не
встигне. Це примусить бідний електорат обирати між
тими, що набридли, і тими, які осточортіли. Відтак
голосування перетворюється на ще одну імітацію
демократичних процедур. Повсюдна несправжність
перетворює державу на імітаційну. Україна внаслідок
цього деградує до рівня задрипаної Хохляндії. «З двох
зол обрали найменше», – люблять повторювати після
чергового фарсового дійства хронічні любителі якщо
не з’їсти, то хоч понадкушувати.
Цими днями типовий представник українського
політикуму, колишній прем’єр, а нині член Партії
регіонів Анатолій Кінах висловив нетипову для регіонала думку. Він озвучив попередження, яке до нього
віднедавна роблять діючій владі справжні фахівці.
Йдеться про те, що в Україні визріває соціальний вибух, викликаний вкрай несправедливим розподілом
суспільного багатства. Поки що розрізнено бунтують
окремі соціальні групи, але загальне невдоволення
швидко зростає, і воно формує могутню революційну
хвилю. Спроби влади збити напругу казками про ріст
зарплат і пенсій лише підсилюють негативні настрої, бо
люди бачать, що це «зростання» не компенсує навіть
інфляційних втрат. Все частіше можна почути: чому
гатять мільярди гривень у футбольний чемпіонат, коли
мільйони власних громадян бідують, поринаючи у
злидні? Якщо такі настрої домінуватимуть у суспільстві
під час Євро-2012, то замість спортивного свята власті
матимуть щось інше…
Втім, на початку нового року люди хочуть думати
не про серйозні проблеми, а про те добре, що може
очікувати нас у наступні дванадцять місяців. Ми вміємо
відволікатися від політики. Тим більше, коли світ можновладців і світ простих людей відділені величезними
бар’єрами. Хай вони за тими багатометровими парканами трясуться від страху перед помстою пограбованих і обдурених, а ми святкуватимемо й радітимемо
життю. Наші цінності – Бог, сім’я, Батьківщина, добрі
друзі, улюблена справа. Як найсмачнішими є свіжий
хліб та джерельна вода, так і ці скарби є значно вищими
за неправедне багатство, примарну владу і дуту славу.

Ігор БУРКУТ, політолог

Лот № 1. Чотирьохкімнатна квартира, загальною площею 121 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул. М. Заньковецької, 15, кв. 2, щоє власністю Шишкіної Яніни Дмитрівни (ІПН 2940213168) на основі Договору купівлі-продажу ВКТ 335162 від 28.09.2008 та
реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «БМ Банк» (м.Київ бул.Т.Шевченка 37/122, ЄДРПОУ 33881201) в особі відділення №26 м.Чернівці (м.Чернівці вул.Головна 189), Об’єкт нерухомості - квартира, що розташована на другому поверсі чотирьох поверхового
цегляного житлового будинку, та складається з чотирьох кімнат загальною житловою площею 88.6 кв.м. (матеріали оздоблення стін та стелі - оштукатурені та пофарбовані, підлоги - паркет; двері - дерев’яні), коридору (стін - оштукатурені та пофарбовані: стеля - оштукатурена
та побілена вапном; підлога - паркет; двері - дерев’яні.), кухні (стіни - оштукатурені та пофарбовані, частково облицьовано керамічною плиткою; стеля оштукатурена та пофарбована; підлога - паркет, керам.плитка; двері - дерев’яні.), ванної кімнати (стіни - оштукатурені та
облицьовані керам.плиткою.; стеля - оштукатурена та пофарбована; підлога - керам. плитка; двері - дерев»яні.). Візуальні дефекти внутрішнього оздоблення - відсутні. Квартиру підключено до центрального електропостачання та холодного водопостачання; гаряче водопостачання - автономне (газовий котел); теплопостачання - пічне опалення, газовий котел; електропостачання - від міських електромереж. Рік побудови будинку- орієнтовно до 1948р. Матеріал перекриття - дерево. Висота приміщень 3.8м. Інші дані невідомі. Стартова (початкова)
ціна – 840 250,50грн. без урахування ПДВ. Гарантійний внесок 5% від стартової (початкової) ціни – 42 012,53грн. без урахування ПДВ.
Лот №2. Квартира №23 в буд. 9 по вул. Воробкевича в м.Чернівці, є власністю Ткачук Марії Георгіївни (ІПН 2189318463) згідно Договору купівлі-продажу квартири р№2-6186 від 15.12.2000р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ КБ «ПриватБанк»
(код 14360570) в особі філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Чернівці. Об’єкт нерухомості – 2кімнатна квартира, розташована на 6 поверсі 9поверхового будинку (стіни з/бетон, зг.даних техпаспорту – обладнаного водопроводом хол/гор, каналізацією, газопостачанням, електроосвітленням, центр.опаленням), загальною площею 52.9кв.м (в т.ч. кухня 8.9кв.м, ванна 2.6кв.м, вбиральня 1кв.м, коридор 6.9кв.м, комора 0.4кв.м), житл.пл.27.1кв.м (кімнати 1.3 та 15.8кв.м). Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 394 246,00грн. без урахування ПДВ.
Гарантійний внесок 5% від стартової (початкової) ціни – 19 712,30грн. без урахування ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 та №2 призначені на 30.01.2012 року об 11:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А. Кінцевий термін реєстрації: 30.01.2012 року о 10:00 год
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ
«ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до
14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050 858-19-40 або за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої
форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної
виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
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До Нового року четверо
чернівчан отримали
квартири

09584

Версі ї

Новорічний подарунок
підприємцям – ставка у 10 %
Хоча законодавство
дозволяє від 1 до 10%.

Це вдвічі більше, ніж торік

Напередодні Нового року, у п’ятницю, 30 грудня, четверо учасників бойових дій з рук секретаря Чернівецької міськради отримали
ордери на житло. Двоє з них – інваліди І групи учасники бойових дій
в Афганістані – Петро Мацишин і Станіслав Козак. Ще двоє – Микола
Гайдечук і Петро Бурдейний – інваліди І групи Великої вітчизняної
війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях.
За словами голови Чернівецької обласної організації Української
Спілки ветеранів Афганістану Станіслава Козака, нині в області в
черзі на отримання житла перебуває 178 інвалідів-афганців. Більшість з них стоять в черзі на покращення житлових умов.
Петро Мацишин , який отримав ордер на однокімнатну квартиру
на вул. Кармелюка, чекав на житло сім років. Афганець жив у квартирі, яку винаймав.
Житло придбали за рахунок субвенцій з державного бюджету та
коштів міського бюджету.

1 січня 2012 року набув чинності
Закон України «Про внесення змін до
Податкового Кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Зокрема, передбачено
поділ суб’єктів підприємницької діяльності на 4 групи в залежності від річного
доходу. Тепер підприємці сплачують
податки згідно свого товарообігу. Ставка
для тих, хто торгує на базарах вроздріб
(І групи) за цим законом може коливатися від 1% до 10% мінімальної зарплати
– за рішенням місцевої влади. Тому чернівецькі підприємці намагалися домовитися з депутатами, щоб ставку єдиного
податку встановити у межах 5-7%. Навіть звернення депутатам підготували,
у якому висловлюють сподівання, що у
Чернівцях не повториться ситуація як
у Хмельницькому, де підприємці нині
активно опротестовують рішення сесії.
У зверненні йдеться і про те, що в Одесі
запропоновані різні ставки податку – аж

до мінімальної у 2%. Однак фінансове
управління міської ради запропонувало
на сесії 29 грудня максимально можливу ставку – 10%. Депутати підтримали
запропоновану ставку. Єдиним, хто
виступив і запропонував встановити
ставку податку на рівні 8%, був депутат
міської ради, в.о. директора МТК «Калинівський ринок» Василь Максимюк.

Свою позицію він аргументував тим, що
кожному підприємцю й так доведеться
сплачувати понад 1000 грн. щомісячно,
а втрати міського бюджету від цього не
будуть відчутними. Однак депутати були
невблаганні і в якості новорічного подарунку встановили підприємцям воістино
«драконівську» ставку –10%.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Піф- паф! – ой, йой, йой!

За результатами 2011 року провідними світовими експортерами
зброї визнали США, Росію і Францію. Україна впродовж минулого року
заробила на зброї мільярд доларів. Про це повідомив гендиректор ДК
«Укроборонпром» Дмитро Саламатін. Він наголосив, що торік загальна
виручка державної компанії (ДК) «Укрспецекспорт» та її дочірніх компаній від товарно-посередницької діяльності вперше перевищила 1
млрд доларів. Зокрема, контракт, укладений між «Укрспецекспортом»
і владою Таїланду про постачання 49 танків «Оплот» дозволить заводу
ім. Малишева збільшити 2012-го обсяг виробництва в 10 разів.

Чи пересядуть буковинці
на велосипеди?
У Чернівцях завершився проект
щодо популяризації велоруху. Про
перебіг та підсумки проекту на заключній прес-конференції розповіла одна з
його організаторів, заступник голови
ЧОГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» Тетяна Лебухорська.
Зокрема, створено кілька веломаршрутів по області, 20 велопарковок
на 50 паркомісць у Чернівцях. На жаль,
акції щодо привернення уваги буковинців до велосипеду як екологічно
чистого та дешевого виду транспорту,
своєї мети не досягли, а одним з найуспішніших етапів проекту виявився
європейський тиждень мобільності.
Основним успіхом представники
громадської організації вважають те,
що їм вдалося домовитися із владою.

– У міській раді навіть пообіцяли
створити робочу групу, яка вивчатиме
можливості розвитку велосипедної
інфраструктури міста. Ми розуміємо,
що облаштувати всю велоінфраструктуру у Чернівцях коштом міського
бюджету нереально. Тому розроблятимемо конкретні проекти, на які можна
буде попросити кошти в Євросоюзу,
як це, скажемо, зробила Польща, – наголосив Андрій ХОДОРОВСЬКИЙ,
начальник відділу інформації,
зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин Чернівецької
міськради. До речі, нещодавно представники міськради переймали досвід
польського міста Конін щодо розвитку
велоінфраструктури.

Увійдуть до інформаційно-видавничого центру «Чернівці»

Таке рішення прийнято на передноворічній сесії міськради 29 грудня. Депутати
вирішили реорганізувати комунальне підприємство «Редакція газети «Чернівці» та
комунальне підприємство «Муніципальна те-

лерадіокомпанія «Місто» шляхом припинення
їхньої діяльності та утворення комунального
підприємства «Інформаційно-видавничий
центр «Чернівці» з метою оптимізації бюджетних видатків. Нагадаємо, що питання про

Олену МИХАЙЛЕНКО
вітають з днем народження
рідні та друзі, а також прихильники її таланту та учні, яким
Вона віддає своє серце і душу.
Здоров’я і творчої наснаги Вам, пані Олено!
Здійснення найзаповітніших мрій!

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Нове ТБ й реорганізована газета

Депутатів міської ради привітав театр «Гердан»

Талановиту, красиву,
сильну, мудру Жінку,
художницю

злиття розглядалося ще на 15-й сесії міськради 24 листопада, однак тоді воно викликало
бурхливі суперечки і депутати рішення не
прийняли.
За словами Андрія ХОДОРОВСЬКОГО,
начальника відділу інформації, зв’язків з
громадськістю та міжнародних відносин
міськради, йдеться про формальне злиття двох
юридичних осіб. Газета «Чернівці» (нагадаємо,
що її створили як офіційне видання Чернівецької
міської ради 1990 року) існуватиме й надалі,
журналісти продовжуватимуть працювати. У
бюджеті 2012 року на фінансування редакції
газети «Чернівці» передбачили 577 тис. грн.,
на телерадіокомпанію «Місто» – 23 тис. грн.
Такими ж, як і раніше, залишаться стосунки
мерії з МТРК «Чернівці» – нова структура стане
співвласником телебачення. Питання щодо
керівника новоствореної структури поки що
залишилося відкритим. Термін проведення
реорганізації – 3 місяці з дня прийняття цього
рішення, тобто до 29 березня 2012 року.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Василя Івановича КАГЛЯНЧУКА, генерального
директора ТДВ ПМК-76 із
мудрим Днем народження
сердечно вітає колектив:

Зичимо міцного здоров’я, міцної команди і міцної родини! Радіємо з того, що
маємо честь працювати з Вами і віримо
в успіх усіх Ваших благородних починань.
Хай Ваша невичерпна енергія заряджає ще не один потрібний людям
проект, а високий професіоналізм
і працездатність створять упевнену перспективу процвітання.
Піднімаємо келихи за Ваші
перемоги в майбутньому!
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Любителі солодощів
виглядають старшими
У дослідженні взяли участь майже 600 чоловіків і жінок, віком від 50
до 70 років. У всіх учасників взяли
кров на цукор. Далі в залежності
від концентрації глюкози в крові їх
розділили на три групи (з високою,
низькою або середньої). Окремо
сформували групу діабетиків з найвищим рівнем цукру в крові. Після

цього всіх піддослідних сфотографували. Оцінити вік учасників за
фотографією запросили 60 добровольців.
З'ясувалося, що чим вищою
була концентрація глюкози в крові,
тим старшим виглядав піддослідний.
На думку запрошених експертів, найстарішими виглядали

діабетики. У середньому вони
виглядали приблизно на 1 рік і
7 місяців старше свого віку, ніж
їхні однолітки з нижчим вмістом
цукру в крові. Розрив у віці склав

Кровоточать ясна?
Стережіться інфаркту!
Відображення в дзеркалі може сказати не
тільки про гарний сон чи весело проведену
ніч. Вигляд ваших очей, волосся, вух та рота
– найкращий помічник у визначенні стану
організму. Тож, контролюйте здоров’я за зовнішнім виглядом.

Сірі цятки на білках очей

Вони свідчать про нестачу в організмі
вітаміну А. Це може привести до зниження
імунітету.
Випивайте у день по півлітри журавлиного морсу, поки сірі цятки не зникнуть. Тільки
пийте в два прийоми – так ви продовжите
користь цього цілющого напою.

Діагональні зморшки
на мочках вух

Вказують на підвищений артеріальний

тиск.
У першу чергу треба звернутися до лікаря. А ще заведіть собі акваріумних рибок.
Вчені з Університету Пердью (США) змусили
пацієнтів з гіпертонією дивитися на рибок
протягом 15 хвилин щодня. Через кілька місяців тиск у випробовуваних значно знизився
в порівнянні з тими, хто був позбавлений
можливості помедитувати.

Бліде біле коло на
рогівці ока

Біле туманне коло на рогівці
з’являється у людей з підвищеним рівнем
холестерину.
Люди, які часто здають кров, рідше
страждають від підвищеного холестерину.
Є така залежність: чим менше в організмі заліза, тим менше і холестерину. А донор залізо

Які фрукти
їсти взимку?
приблизно рік.
За оцінкою вчених, кожні
0,18 грами цукру в крові старили людину приблизно на п'ять
місяців.

втрачає разом з кров’ю. Якщо ж донорство
– не для вас, склянка молока допомагає організму засвоїти 40% заліза з їжі.

Скуйовджене,
неслухняне волосся

Якщо ваше волосся постійно скуйовджене, збивається у неправильні купи, як би ви
не намагалися його причесати – організм
відчуває нестачу у вітаміні В.
Засвоєння вітаміну В сповільнюється
алкоголем, кавою і цукром. Замініть все перераховане чаєм з ромашкою і ваніллю.

Кровоточать ясна

Зубний наліт і захворювання ясен викликають бактерії родини стрептококів. Потрапляючи з ротової порожнини в кровоносну
систему, вони створюють білкові сполуки. У
результаті – виникають тромби, які можуть
привести до закупорки судин і серцевого нападу або й інфаркту.
Користуйтеся антибактеріальним спреєм
для порожнини рота, регулярно відвідуйте
стоматолога і видаляйте зубний наліт.

Мерзнуть ноги – проблема
всередині організму
Холодні «льодяні» ноги… Багато хто з нас
знає це відчуття не з чуток. Влітку проблема не
така гостра: можна прогулятися під теплими
сонячними променями. Але в холодну і сиру
погоду холод підстерігає всюди, навіть у приміщенні. Як же позбутися «вічної мерзлоти» ніг?
Перш за все, необхідно розібратися, чому
мерзнуть ноги: відбувається це постійно чи в
певних ситуаціях.
Ноги можуть мерзнути через особливості
будови нашого організму. М’язовий масив, який
допомагає зберігати тепло, саме в цій частині
тіла незначний. Немає й підшкірної жирової
тканини. Зате є відносно велика за площею
поверхня шкіри, яка віддає тепло. Саме тому
осінь і зима – час, коли наші ноги піддаються
посиленому впливу холоду.
Якщо ноги мерзнуть завжди і скрізь, то
причиною може бути порушення капілярного
кровообігу, пов’язане з однією з наступних
проблем:
● Локальне порушення кровообігу – варикозна хвороба, аномалії будови судин. У цьому
випадку поряд з мерзлими ногами характерні
набряки стоп, наростаючи при ходьбі біль у
ділянках гомілок, поява розширених вен або
«зірочок».
● Загальна недостатність кровообігу – порушення роботи серця, судинна дистонія. У
цьому випадку характерне зниження переносимості фізичного навантаження, задишка при
ходьбі сходами, набряки стоп.
● Порушення проведення імпульсів по чутливих або вегетативних волокнах нервів нижніх
кінцівок. У цьому випадку, якщо вколоти шкіру
в ділянці верхньої частини стегна і шкіру стопи,
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Лікарі рекомендують вживати в їжу багато овочів і
фруктів. Але іноді через їх активне поїдання можна отримати більше шкоди, ніж користі. Особливо у випадку,
якщо дари природи забруднені значною кількістю токсинів. Тож, як же вибрати «правильні» овочі та фрукти?

Що вживати?

Яскраво-помаранчеві ароматні фрукти дуже смачні і
корисні. Однак деяким категоріям людей потрібно з обережністю ставитися до вживання помаранчевих цитрусових. А для багатьох такі фрукти і зовсім протипоказані.
Помаранчеві цитрусові мають яскраво виражені
алергенні властивості. Тому людям (особливо дітям),
схильним до алергії, необхідно вживати їх з великою
обережністю.
Слід виключити мандарини й апельсини з раціону
хворих, що страждають виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки та підвищеною кислотністю. Здоровим
людям уважно потрібно поставитися до застосування в
якості чаю та різних добавок шкірки цитрусових, оскільки вся «хімія», яка використовується при обробці рослин
від хвороб і шкідників, осідає саме на ній.
Людям з цукровим діабетом та іншими порушеннями
роботи підшлункової залози вживати хурму слід з великою обережністю. Оскільки кожен плід приблизно на
25% складається з чистої глюкози та сахарози.

Вибираємо плоди

то можна помітити, що внизу чутливість шкіри
знижена. Це характерно для діабету, а також
хвороб щитовидної залози.
● Зниження функції щитовидної залози.
Воно проявляється в уповільненні пульсу або
аритмії, зниженні температури тіла, іноді – в
сальності волосся, ламкості нігтів.
Якщо разом із постійно холодними ногами
ви відчули хоча б один з перерахованих симптомів, необхідно звернутися до лікаря і пройти
низку обстежень.
Поряд із спеціальним лікуванням існує
низка загальних рекомендацій тим, хто страждає від замерзання ніг: відмова від шкідливих
звичок (куріння, зловживання алкоголем
негативно впливають на судинні системи організму); щоденний контрастний душ; щоденний
масаж ступень ніг.

Народні засоби

Спиртовий компрес. Змочіть підошовну

частину тонких шкарпеток спиртом (якщо немає спирту, підійде й горілка), одягніть шкарпетки на попередньо розігріті в гарячій воді
ноги. Зверху тонких шкарпеток надіньте теплі
вовняні. Ви відразу відчуєте приплив тепла і
відчуєте себе набагато комфортніше.
Можна робити соляні ванни для ніг. У гарячій воді розчиніть 2 столові ложки морської солі,
10-15 крапель розмаринового масла і 2 столові
ложки молока. Занурте в цю пахучу воду ноги,
і вони швидко зігріються, а шкіра ступень отримає поживні речовини.
Мелений червоний пекучий перець гріє
шкіру і не дуже дратує, якщо його прикласти
прямо до шкіри. Якщо у вас мерзнуть ноги, насипте перець у шкарпетки.
При мерзлих ногах корисно змащувати їх
борсучим, норковим або нутрієвим жиром перед
виходом на вулицю.
Нехай ваші ноги будуть теплими і здоровими!

Першою ознакою того, що мандарини або апельсини піддавалися хімічній обробці, є «лакована» шкірка
цитрусових.
Купувати мандарини бажано тільки взимку. У грузинських фруктів не приторний смак, тонка шкірка, яку
не можна нічим обробити.
А ось іспанські та турецькі плоди зазвичай дуже солодкі, але оброблені воском, від чого зберігаються майже
цілий рік. Мандарини й апельсини з товстою шкіркою гарні для їжі, а з тонкою і ніжною – для вичавлювання соку.
Іноді на шкірці можна виявити чорні цяточки, маленькі
дірочки, гнилизна або зеленувату порошкоподібну цвіль
– це сліди хвороби. Такі плоди не варто купувати.

Небезпека

До «п’ятірки» потенційно отруйних лідерів увійшли
персик і нектарин, полуниця (екологи не радять купувати її в магазинах навіть у розпал сезону, не кажучи
вже про купівлю восени і взимку), солодкий перець та
селера. За висновками дослідників, щоденне вживання
цих продуктів забезпечує потрапляння в організм як
мінімум десяти видів пестицидів.
До красивих, блискучих яблук і груш теж слід поставитися з великою обережністю. Існує ймовірність, що ці
фрукти генномодифіковані (про це свідчить однаковий
розмір плодів і те, що вони можуть зберігатися тривалий
час). Імпортні плоди для безпечного транспортування
покривають воском, який не змивається навіть гарячою
водою. Тому такі фрукти обов’язково потрібно чистити
перед вживанням.
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Різдво Ісуса Христа –
світло, що засяяло для всіх
У рубриці «Духовні пошуки» редакція продовжує у
2012 році розповіді про річний цикл основних церковних
свят, кожне з яких має свій смисловий, енергетичний та
інформаційний зміст. Ведучий рубрики Віктор ВЕРЯСКІН,
богослов і вчений, священик-монах, їздить світом з
виступами – від Києва до Чикаго й Торонто, змушуючи
людей замислитися над тим, хто вони і для чого,
допомагаючи у пошуках істини.

Образ хліву –
планета Земля

Художники по-різному зображують
Різдво Ісуса Христа. На одній з моїх
улюблених картин – маленька Земля у
величезному Космосі, а на ній – непропорційно великі ясла, Немовля, Діва
Марія та Йосип. Це все – символи. Хоча
й досі люди вважають, ніби народження
Ісуса Христа відбувалося в хліву дві
тисячі років тому. Але хлів – це вся наша
планета, яка є частиною Всесвіту. Бо це
подія космічного масштабу! Народження Ісуса Христа є народженням Змісту,
Розуму, Логіки всередині безглуздя,
беззмістовності, хаосу. Все упорядковується і підпорядковується Меті, набуваючи Змісту.
На картинах про Різдво Ісуса часто
бачимо пастухів. Вони ходять горами
під зоряним небом і мимоволі починають
виокремлювати себе з буденного життя
та замислюватися: для чого ця земля,
гори, небо? А якщо людина здатна
ставити такі запитання, значить, вона
дозріла до відповіді. Ми починаємо
пізнавати себе, коли наша власна туга
за змістом і за метою виростає до планетарних і космічних значень. Адже ми
з вами теж бовтаємося в просторі без
мети і змісту, без «царя в голові», без
Бога в душі, без Логосу в мисленні. Хаос
панує в нашому житті і довкола. А в цьому хаосі треба займати якусь позицію,
перебирати лапками в цьому колесі,
інакше – перемеле.
Людина думає: «Я живу чи мене
«живуть»?» Це вічне запитання! Костянтин Бальмонт на початку ХХ століття
писав: «Господь, Господь, я плачу, я
тоскую, К Тебе молюсь в вечерней мгле.
Зачем ты даровал мне душу неземную И
приковал меня к земле?»

Месія – проявлення
вищого Розуму

Та прихід Месії очікував не тільки
Ізраїль. Це здійснення вищого Сенсу, це
проявлення вищого Розуму, вищої Мети.
Цього чекала вся планета, всі народи і
кожна людина.
З’ясувалося, що світ не беззмістовний: у нього є мета – вектор еволюції!
Видатний філософ ХХ ст. Хайдеггер
казав, що варто лише надати онтологічної цінності і змісту травинці, тобто
подумати про те, навіщо вона існує,
як виникають запитання: навіщо існує
Земля, для чого Космос? Бо якщо немає змісту в цілому, то немає змісту і в
частині. Якщо світ не має змісту, то і я
не маю змісту.
Інший видатний філософ сучасності
Тейяр-де-Шарден писав, що еволюція
має вектор розвитку. В його праці «Феномен людини» три розділи: перший
називається «Переджиття», другий
– «Життя», третій – «Наджиття». Так
він бачив хід еволюційного розвитку.

Мені близький такий погляд. Тейяр-деШарден казав, що космогенез співпадає
з Христогенезом, що виростає вселенський Христос, вселенський Адам і
тілом його є весь матеріальний світ. Ці
два процеси нерозривні й увінчуються
ноосферою.
У народженні Ісуса Христа здійснився принцип зустрічі небесного і
земного. Ісус Христос – Боголюдина,
істинний Бог й істинна людина. В ньому
ці два начала є нероздільними.

Тільки людина реалізує
думку в матерії

Крім боротьби за існування, крім
бехтерівських рефлексів, павловської
слини, крім «супового набору» з м’яса і
кісток, є ще щось. Ми маємо душу, а не
тільки білки, жири і вуглеводи. Тому,
якщо людина собі весь світ здобуде, але
душу загубить – не буде їй з того жодної
користі (Мт. 16; 26). Це означає, що душа
людини, за християнською шкалою
цінностей, дорожча, ніж усі матеріальні
скарби, бо в ній відбувається сходження
Бога в матерію, а матерія тягнеться вгору,
до Божества. Ці два вектори зустрічаються і співпадають в кульмінаційній точці
– Христі, Боголюдині.
У Посланні до Галатів, який рекомендовано нам читати напередодні
свята Різдва Христового, написано:
Христос народився, «як настала повнота часу» (Гал. 4; 4). Це означає, що був
певний зеніт розвитку часу, коли дозріла матерія і народився Христос.
Відомо, що всі процеси мають свій
механізм, свою швидкість протікання.
Бог спочатку всіває Логос, відбувається запліднення, потім іде внутрішньоутробний період розвитку, дуже
тривалий. І потім, у «повноті часів», народжується зрілий плід. Ми запліднюємо
матерію своїми ідеями, думками. Навіть
Маркс казав, що людина відрізняється
від тварини умінням моделювати майбутню ситуацію.

Свобода вибору на
Небі і на Землі

Як ви думаєте, чому на початку
Євангелія від Матвія вміщено довгий
перерахунок родоводу Ісуса Христа?
Це було тривале, болісне дозрівання
людства до народження засіяного. На
початку Біблії, після опису вигнання з
раю Адама та Єви, написано, що «сі м’я
жінки зітре голову змія». Це називається
Першоєвангеліє. Ось чому ми кажемо,
що християнська релігія виникла не з
Різдвом Ісуса Христа, Євангеліє вічне.
Християнська релігія як істина існувала
завжди, Євангеліє було відоме древнім
пророкам, передавалося з уст в уста.
Що таке «сі м’я жінки»? Це і є Ісус
Христос, який народився від Діви Марії.
Скільки треба було пройти етапів розвитку, низок поколінь, щоби Його Дух
/

/

утілився в тілі людини. І Бог чекав, коли
хтось добровільно відважиться послужити цьому процесові спасіння.
У Старому Завіті, в Книзі пророка
Ісаї, є дивна картина: показані Небеса, а
на Небесах на престолі – Старець сивий,
і до нього підвели ніби Сина Людського.
Старець сивий каже: «Людство гине,
хто піде рятувати його?». Минали тисячоліття, але ніхто не погоджувався зійти
з Небес і принести себе у жертву. Подібний до Сина Людського сказав: «Ось
Я, пішли Мене». Це був Ісус Христос, як
ми Його називаємо після втілення, або
друга особа Трійці, або Логос, котрий
вільно погодився зійти з Небес і втілитися в матерію. Якби Він не погодився,
Його би ніхто не осудив, враховуючи
свободу вибору.
Але, крім бажання з Неба, треба,
щоби з’явилося бажання з Землі – від
кого втілитися, щоби проявилося зустрічне бажання вільної волі. Коли на
Небі знайшовся найвищий Дух і сказав:
«Я піду», треба було, щоби й на Землі
знайшовся такий же Дух і сказав: «Я
погоджуся послужити». Тоді Архангел
Гавриїл був посланий до Діви Марії, і їй
було сказано, що Бог узрів (побачив) її
чистоту. І той ступінь чистоти, до якого
дійшло людство у Діві Марії, дозволив
втілитися цьому найвищому Духу. Архангел Гавриїл звістив: «Ти отримала
благодать. Якщо ти погодишся, то це
відбудеться через тебе. Але якщо ти не
погодишся, тебе ніхто не осудить. Бог
поважає свободу людини і будь-якої істоти». І ви пам’ятаєте, що Вона відповіла? «Це я, Раба Господня, хай буде мені
за словом Твоїм» (Лк. 1; 38).

Зустріч земного
і небесного

За що Православна Церква шанує
Діву Марію? За найвищий подвиг відважитися і погодитися. Відбулася зустріч
земного і небесного. Ми співаємо на
Різдвяній службі: «Нині Безпочатковий
починається». Три слова, а який зміст!
Той, що не має початку, живе у вічності,
вступає у час. Безкінечність набуває
початку, а початок пронизується безкінечністю.
У тлумаченні притчі про вівцю, що
заблукала, коли Бог залишає дев’яносто
дев’ять і йде рятувати одну, Григорій
Низький каже, що у Бога є безкінечна
кількість всесвітів і світів, те саме, про
що Христос казав: «У домі Отця Мого
осель багато» (Ів. 14; 2). Ця безмежна
кількість світів виражена числом 99, а
людство зашифроване в одній відпалій
вівці, яка потребує, щоб її віднайшли,
спасли, зцілили від хвороб. Тому і знадобилося, щоби пастир небесний зійшов
спасти хворе людство, яке відпало
від Бога. Ті дев’яносто дев’ять світів
не відпали від Бога, і можливо, навіть
не потребували відкуплення. У цьому
космізм притчі.
Пророк Ісая ще у Старому Завіті
казав про те, що Діва прийме Духа і народить Сина, і Він стане Агнцем, котрий
візьме на себе гріхи світу (Іс. 7; 14). Все
це йому бачилося, і він казав про це.
Сьогодні ми б сказали – він моделював
ситуацію. Чи не так? Він її уявляв, думав
і записував, і це засвоювали інші люди. І
певного моменту це сталося, ідея реалізувалась, слово стало плоттю. «І ранами

Його ми зцілилися» (Іс. 53; 5).
…Христос казав: «Ви хочете нормально влаштувати своє життя? Але ви
не організуєте його правильно, поки не
будете мати правильного внутрішнього
устрою. Тому я повинен всіяти у вас
знання, сперматичний Логос, котрий, як
мине певний час, перетворить людину
на мужа досконалого». Але люди не
хочуть терпіти і чекати. В тому-то й біда
наша, що ми не розрізняємо далекої та
близької перспективи. Якщо не відчути
правильного співвідношення між перспективою вічності і перспективою миті,
то не знайти і правильного вирішення
сьогоднішніх проблем.
Але повернемося до буквально-історичної події Різдва. Пастухи на полі
побачили світло і почули голос. Вони
злякалися, але ангели, що з’явилися,
сказали їм: «Не бійтеся! Ми повідомляємо вам велику радість. Народився Той,
Якого очікує все людство». Одкровення
застає їх за звичайною працею. Це були
неосвічені, наївні, можливо, не зовсім
достойні люди, далекі від істинного
служіння Богу. Що вони могли знати
про Святе Письмо і пророцтва? До них
світло прийшло згори. Звідси висновок: не обов’язково бути вченими і
розумними, щоби удостоїтися прийняти
світло згори. Євангеліє демократичне,
воно універсальне. Воно промовляє і
до простаків, і до мудрих, бо доступне
кожному на своєму рівні. Жоден істинний духовний проповідник не скаже:
«Не побачите світло, поки не станете,
як пастухи, простаками».
Христос вибирає простих і щирих,
й уникає гордих і пихатих. Саме тому
він народився збоку від офіційного священства. Він народився і народжується
в глибині щирих сердець. Акцент на внутрішньому повинен бути більшим, ніж на
зовнішньому, на щирості і внутрішній
свободі більшим, ніж на авторитеті і зовнішній організації.

Шляхи до Нього – різні

Я хочу нагадати, що пастухи символізують один зі шляхів до Ісуса Христа
– у простоті і щирості віри. Нам часто
кажуть: «Не мудруйте лукаво, не заглиблюйтеся у вченість!». Але існує й
інший шлях, котрий веде до Христа – це
шлях мудреців, шлях досліджень, в тому
числі і наукових. Написано у Євангелії,
що мудреці, маги, волхви (астрологи,
ми могли би сказати) за своїми науковими розрахунками пішли того місця,
де повинен був народитися Христос.
Виявляється, звідусіль можна прийти
до Христа. Христос один для всіх! Ми не
маємо права вимагати від людей одноманітності! І пастухи, і мудреці йшли
до Христа, і прийшли, і поклонилися.
Вимога «роби, як я», «будь таким, як я»
– це одна з причин виникнення незгод,
утрат дружби, любові, взаєморозуміння,
в тому числі і в Церкві. Хай кожен іде
своїм шляхом, а Бог кличе всіх.
Утім, мудреці йдуть не по одинці, а
втрьох, як і пастухи. Це нам натяк, що
шлях до Христа – це не шлях індивідуалізму, а шлях соборної свідомості.
Христос каже: «Де троє зберуться в Ім’я
Моє – там Я серед вас», але «в Ім’я Моє»
(Мт. 18; 20), а не своє.
…Найчастіше за все ми не стільки
хочемо принести щось Ісусу Христу і від-
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дати, скільки взяти від Нього, починаючи з того, що хочемо отримати зцілення,
чи збагачення… Ми Христа розуміємо,
як засіб щось отримати, а не як самоціль. Ми готові навіть Бога використати
для своєї мети! А якщо не дасть? А коли
Бог не планував нам давати те, що ми
у нього просимо? Ми можемо розчаруватися й образитися! Тоді – як повинні
подумати, скільки беремо у Христа, а
скільки даємо?
Якщо ми думаємо, що можемо тільки
брати і нічого не віддавати, то це не буде
нормальний життєвий процес! Христос
за нас життя віддав, а ми, найчастіше,
крім нашої житейської скверни не маємо
що Богові принести. Але Він каже: «Ви
принесіть мені свої гріхи і, навіть якщо
вони були як багряні, Я їх як сніг вибілю». Що ми можемо принести Христові
у дар? Може, спочатку треба принести,
а потім взяти? Нам треба народитися у
Христі і Йому треба народитися в нас, а
інакше, звідки виростуть плоди християнської любові та милосердя, осмислення і, в результаті, правильні дії?
Християнські святі отці і подвижники багато разів повторювали, що коли
навіть тисячу разів Христос народився
у Вифлеємі, але не народився у твоїй
душі, Він для тебе втрачений.

Образ хліву – це ще
й наше серце

Святі отці кажуть, що хлів, в якому
народився Ісус Христос, символізує ще
й наше серце. Христос народжується
в нашому серці серед властивої нам
тваринності. У стайні ж бо і гній, і сморід,
а все це є у нас всередині… Христос не
погребував з Небес на Землю зійти, як
і в хлів, в серце нашої гріховної особистості, і таким чином очистив ці авгієві конюшні. Яким чином? Через покращення
нашої людської природи і характеру.
Але тому, хто прагне до абсолютної
чистоти, слід подумати над словами святих отців про те, що людські пристрасті
викорінювати не треба. Бо можемо витратити все життя на безплідну боротьбу. Натомість треба змусити енергію
пристрастей працювати на духовні цілі.
Низькі енергії здатні сублімувати, перетворюватися у високі енергії, ставати
паливом для творчості інтелектуальної,
поетичної, музичної і просто життєвої.
…Щоби в нас народився Христос,
треба, перш за все, визнати необхідність нашого постійного очищення й
осмислення. Ми повинні ставати чистішими і кращими, щоби виник конфлікт
доброго з іще кращим. І пам’ятати,
що головним завданням для людини є
творення власного життя, здійснення
Божественного задуму про нас.
Різдво – це не два-три дні свята.
Серафим Саровський зустрічав усіх словами: «Христос Воскрес, радість моя!»,
так і ми можемо говорити собі й одне
одному: «Христос ся рождає, славімо!».
Відчуйте всередині себе цей стан. А
якщо немає цього відчуття, подумайте:
якщо Христос ще недостатньо відображений у нашому розумі, в нашому серці,
в нашому житті, то у нас є можливість все
виправити і виховати в собі.

(Лекція подається у
скороченому вигляді)
Переклад українською
Людмили Зюзяк
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Кам`яна квiтка».
07.20 Зiрки гумору.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.10 Погода.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Ювiлейний концерт П.
Зiброва.
11.15 Здоров`я.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.40 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25 Х/ф «Приборкання норовливої».
15.00 Euronews.
15.15 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Iндивiдуальнi перегони (чол.)
17.05 Новi пiснi про головне.
18.40 «Это было недавно, это
было давно...» А. Папанов.
20.10 «Это было недавно, это
было давно...» Г. Хазанов.
21.20 Наша пiсня.
22.00,22.45 Бенефiс Г. Хазанова.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40
Т/с
«Сiмейне
розслiдування».
03.20 Новорiчний вогник на Першому. Святкують Дракони та
Кролики.
«1+1»
06.30 Мелодрама «Пiсочний
дощ».
08.05 Комедiя «Обережно, свекруха».
09.45,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.35,18.35 «Не бреши менi 2».
11.30 Т/с «Клон 2».
13.10 Комедiя «Принцеса бензоколонки».
14.55 Мелодрама «Самотня жiнка
з дитиною».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
19.30,03.30 «ТСН».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 Комедiя «Нiчнi сестри». (2).
23.05 Бойовик «П`ята заповiдь».
(2).
00.40 Трилер «Поганий лейтенант». (2).
02.35 «Мама в законi».
04.15 Комедiя «Вiва, Марiя».

теле Версі ї
IНТЕР
06.20 М/ф «Русалонька».
06.45 Х/ф «Павутина Шарлотти».
08.20 Анiмац. фiльм «Загiн «Америка»: Всесвiтня полiцiя».
10.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
10.50 Х/ф «Вовочка».
12.45 Концерт «Олександр Буйнов. Ювiлейний концерт».
14.55 Х/ф «Заходь - не бiйся, виходь - не плач...»
16.40 «Концерт Г. Лєпса».
18.10 Т/с «Катерина 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30,03.45 Т/с «Полювання на
Беркута».
22.30 Т/с «Формат А4».
00.20 Х/ф «П`ятниця 13-е 7: Нова
кров». (3)
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.20 Т/с «Терористка Iванова».
05.25 Д/ф «Вiктор Павлов. Доля
мене зберiгати втомилася».
ICTV
05.15,06.25,02.30,03.45 Погода.
05.20,03.20 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.35
Спорт.
06.35,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.55 Т/с «Менти».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с «Таємницi слiдства».
14.50,20.30 Т/с «Морський патруль».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Глибинний пiдйом».
(2)
02.35 Т/с «Загiн 4».
03.50 Х/ф «Корупцiя». (2)
5 КАНАЛ
Четвер, 12 сiчня
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,08.25,18.55,23.40,00.10,03.
20 «Час спорту».
06.25,10.15,13.10,17.15,18.40
«Погода на курортах».
06.30,18.45 «Київський час».
06.40 «Гра долi».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00
,19.00,20.30,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,19.30,23.30,00.35,03.

15 «Бiзнес-час».
07.15,09.10,11.20,12.20,14.10,16.1
0,17.50 «Погода в Українi».
07.30 «Життя цiкаве».
07.50,00.25,02.50,03.50
«Автопiлот-новини».
08.30,10.55,18.10,00.15 «Погода
у свiтi».
08.35 «Не перший погляд».
09.15 «Iнвест-час».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25,05.40 «Рекламна кухня».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Акцент».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 4.05 Погода
6.35, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15,
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.10 Привітай
16.30, 5.00 Т/С «Лікарня»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35 ,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10,
15.55,19.20,21.50,00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф «Горбоконик».
07.20 Новорiчний жарт з С. Єщенком.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,13.45,15.10 Погода.
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Закриття 9-ї сесiї Верховної
Ради України 6-го скликання.
11 . 0 0 Ф е с т и в а л ь р од и н н о ї
творчостi «Мелодiя двох сердець».
13.55 «Надвечiр`я».
14.30 «Это было недавно, это
было давно...» К. Новикова.
15.00 Euronews.
15.15 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(жiн.)
16.55 Смiх до «коликiв» у рiк
Кролика.
17.35 Концертна програма Я. Табачника «Честь маю запросити».
21.20 Майстри гумору Тарапунька
i Штепсель. «Хвилюйтесь, будь
ласка...»
22.00,22.50 Бенефiс Г. Вєтрова.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40
Т/с
«Сiмейне
розслiдування».
03.20 Фольк-music. З Новим
Роком!
05.20 «Это было недавно, это
было давно...» А. Райкiн.
«1+1»
06.00 Мелодрама «Самотня жiнка
з дитиною».
07.55 Комедiя «Принцеса бензоколонки».
09.40,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.35,18.35 «Не бреши менi 2».
11.30 Т/с «Клон 2».
13.10,05.15 Комедiя «Клуб «Венера».
14.55 Комедiя «Професор у
законi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
19.30 «ТСН».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «Мiцний горiшок».

(2).
23.40 Бойовик «Бiлий слон». (2).
01.15 Бойовик «П`ята заповiдь».
(2).
02.45 «Мама в законi».
03.40 Комедiя «Нiчнi сестри».
IНТЕР
06.20 М/ф «Чиполлiно».
07.00 Х/ф «Заходь - не бiйся, виходь - не плач...»
08.40 Анiмац. фiльм «Уоллес i
Громiт: Прокляття кролика-перевертня».
10.00 М/ф «Маша i Ведмiдь».
10.45 Х/ф «Зоряний пил».
13.00 Концерт «Аль Бано i його
Ледi».
14.55 Х/ф «Сирота казанська».
16.25 Концерт «Лев Лещенко i
Микола Добринiн. Пiснi на двох».
18.10,20.30 Т/с «Моє нове життя».
20.00 Подробицi.
20.25 Спорт в Подробицях.
22.15 Т/с «Формат А4».
00.00 Х/ф «П`ятниця 13-е 8: Джейсон захоплює Манхеттен». (3)
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 Т/с «Терористка Iванова».
03.35 Х/ф «Зниклi».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,01.55,02.55 Погода.
05.20,02.45 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,01.45 Спорт.
06.35 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.40 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Утриматися в крiслi.
13.55 Т/с «Таємницi слiдства».
14.50,20.40 Т/с «Морський патруль».
17.30 Хокей. Суперфiнал континентального кубка: Донеччина
(Україна) - Юнiсть (Белорусь). У
перервi - Факти. Вечiр.
22.55 Х/ф «Центурiон». (2)
00.55 Самозванцi.
02.00 Голi i смiшнi.
03.00 Х/ф «Супернова». (2)
5 КАНАЛ
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,08.25,18.55,23.20,00.10,03.
20 «Час спорту».
06.25,10.15,13.10,18.40,23.50
«Погода на курортах».
06.30,18.45,23.00 «Київський

12 січня
13.40 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Давай поцілуємось»
(2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 «Хай говорять. Клара Новикова: жiнка, яка говорить».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
23.30 Т/с «Камелот».
00.30 Х/ф «Гаттака». (2).
02.45 Т/с «Безмовний свiдок
3». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «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, 14.15, 20.30, 03.00 «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 Д фільм «Фільми та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.25 «А м узика
звучить…»
16.15 М фільм
16.25 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х фільм
01.30 Д фільм «Фільми та зірки»
02.30 «Акценти»

13 січня

час».
06.40 «Гра долi».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,19.00
,20.30,01.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,19.30,23.10,00.35,03.
15 «Бiзнес-час».
07.15,09.10,11.10,12.20,14.10,16.1
0,22.50 «Погода в Українi».
07.30,05.40 «Життя цiкаве».
07.50,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
08.30,10.55,18.10,00.15 «Погода
у свiтi».
08.35 «Феєрiя мандрiв».
09.15 «Iнвест-час».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Хронiка тижня».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
03.30 «Машина часу».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
8.30, 2.10 Т/С «Атлантида»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.00 Привітай
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,

21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00, 18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Квиток у подорож»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Підстава» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2».
11.00 Т/с «Прощай, Макаров».
12.00 «Хай говорять. З Рiздвом».
13.00, 19.20 Т/с «Катiна любов».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 Шоу «Тiльки один».
22.10 Бл акитн ий вогн ик н а
Шаболовцi - 2012.
01.15 Х/ф «Вiддiл. Знову новий».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Третiй сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.25, 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»
11.45 «Ретро платівка»
12.00 Д/фільм «Фільми та зірки»
13.20 «Одвічні цінності»
13.55 «Роздуми про сокровенне»
14.55, 00.10, 05.35 «А музика
звучить…»
16.15 М фільм
16.25 «Країна талантів»
17.30, 02.30 «Палітра»
18.00 «Толока»

понеділок
четвер
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00? 15.30 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Конвеєр кохання.
11.40 Косметичний ремонт.
12.10 Секс-битва.
12.35 Маша та моделi.
13.15,18.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.10,19.10 Одна за всiх.
14.35 Дом 2.
16.25,19.40 Дайош молодьож!
16.55,20.10 Т/с «Унiвер». (2)
21.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя»(2).
22.20 Т/с «Щоденники Темного». (2)
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла»(2).
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.55 Х/ф «Помста придуркiв 4».
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова».
08.40,19.00,21.30,00.00,02.10,05.
15 «Свiдок».
09.00,22.00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,23.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.20 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30,19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.30 Т/с «Марш Турецького 2».
15.15 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана».
17.05 Х/ф «Усе навпаки».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Опустити всiх вождiв.
00.20 Х/ф «Бладрейн 2». (3).
02.30 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
03.50 «Правда життя».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,15.05 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
12.10 Х/ф «Кольє для Снiжної
Баби».

14.05 «Зоряне життя. У шлюбу
iз звiром».
16.05 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 «Зоряне життя. Найкоротшi
браки».
20.10,22.25 «Х-фактор».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
00.55 Т/с «Адвокат».
02.30 «Вiкна-спорт».
02.40 Х/ф «Театр приречених».
(2)
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Курсанти».
06.25,07.10 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.05,09.05,19.15,00.55 Погода.
09.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
10.10,17.55 Т/с «Татусевi дочки».
11.55 Здрастуйте, я ваша мама.
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
19.00 Репортер.
19.10,00.50 Спортрепортер.
19.30 Зроби менi смiшно.
21.45 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
22.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2)
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2)
01.00 Служба розшуку дiтей.
01.05 Т/с «Межа». (2)
01.55 Т/с «Без слiду».
02.35 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
02.55 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,17.10 «Далекi родичi».
09.15,18.05 «Жiноча лiга».
09.40,18.35 «Три сестри».
10.05 «Вiйна статей. Офiцiйний
шлюб».
11.00 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Не пара?»
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
19.30 «Зелений БУМ»
20.00 «Пам’ять»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х фільм
01.30 Д фільм «Фільми та зірки»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.30 Т/с «Ранетки».
09.55 Comedy Woman.
10.50 Конвеєр кохання.
11.40 Косметичний ремонт.
12.10 Секс-битва.
12.35 Маша та моделi.
13.15,18.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40,18.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.10,19.10 Одна за всiх.
14.35 Дом 2.
16.25,19.40 Дайош молодьож!
16.55,20.10 Т/с «Унiвер». (2).
21.30 Теорiя зради.
22.20 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
23.00 Т/с «Книга абсолютного
зла» (2).
23.30 Т/с «Секс i мiсто» (2).
23.55 Х/ф «Франкенштейн у
коледжi». (2).
01.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.55 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана».
08.40,19.00,21.30,00.10,02.25,05.
05 «Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.30 Т/с «Марш Турецького 2».
15.20 Х/ф «Даурiя».
19.20 Х/ф «День вiдчаю».
22.00 Х/ф «Одинак». (2)
00.30 Х/ф «Месник». (2)
02.50 «Речовий доказ».
03.15 «Агенти впливу».
04.05 «Правда життя».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.30 «Нез`ясовно, але факт».
06.15 Д/ф.

07.10 Х/ф «Китайський сервiз».
09.10 Х/ф «Кохай мене».
11.10 Х/ф «Сiднi Шелдон. Якщо
наступить завтра».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Не може бути!»
20.10,22.25 «Х-фактор».
00.25 Х/ф «Посилка з Марса».
02.45 «Вiкна-спорт».
02.55 Х/ф «Театр приречених». (2)
НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Курсанти».
06.20 Служба розшуку дiтей.
06.25,07.10 Т/с «Як я познайомився з вашою мамою».
07.05,09.05,19.15,00.10 Погода.
09.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
10.10,17.55 Т/с «Татусевi дочки».
11.55 Здрастуйте, я ваша мама.
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
19.00 Репортер.
19.10,00.05 Спортрепортер.
19.20 Х/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
21.00 Україна чудес.
22.05 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2)
23.10 Т/с «Щоденники вампiра».
(2)
00.15 Т/с «Межа». (2)
01.10 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
01.35 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,17.10 «Далекi родичi».
09.15,18.05 «Жiноча лiга».
09.40,18.35 «Три сестри».
10.05 «Ще не вечiр. Не пара?»
11.00 Т/с «Солдати».
13.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Подарунок».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.00 «КВН».
00.40 «15 хвилин до завтра».
01.00 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Свiт православ`я.
06.30 Зiрки гумору.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
09.05 Концертна програма
Я. Табачника «Честь маю запросити».
15.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
16.40 Фестиваль родинної
творчостi «Мелодiя двох сердець».
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
21.30 Золотий гусак.
22.00,22.40 Новi пiснi про
головне.
22.30 Мегалот.
22.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.15 Концерт «Свято дитячих
мрiй».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Т/с «Сiмейне
розслiдування».
03.20 Фольк-music. З Новим
Роком!
04.20 Х/ф «Пазл». (2)
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
11.40 «Пекельна кухня 2».
13.10 «Голос країни. Нова
iсторiя».
14.50 Комедiя «Як вийти замiж
за мiльярдера».
16.40 «Велика рiзниця поукраїнському».
17.35 Комедiя «Дiамантова
рука».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Якось у
Новий рiк».
21.50 Комедiя «Тiльки ти».
23.40 Бойовик «Мiцний
горiшок». (2).
01.55 Бойовик «Бiлий слон».
(2).

03.20 Х/ф «Вiскi з горiлкою».
04.55 Комедiя «Професор у
законi».
IНТЕР
05.40 М/ф «Пригоди чарiвного
глобуса або витiвки вiдьом».
06.45 Х/ф «Вовочка».
08.35 Анiмац. фiльм «Губка
Боб - Квадратнi штани».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 Т/с «Моє нове життя».
14.15 Х/ф «Снiжний янгол».
16.05 Мюзикл «Новорiчнi Свати».
18.00 «Спецпроект «Пороблено в Українi».
19.00, 20.25 «Вечiрнiй квартал.
Новий Рiк».
20.00 «Подробицi».
23.05 Х/ф «Зоряний пил».
01.20 Х/ф «Фредi проти Джейсона». (3)
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Карнавальна нiч на
Iнтерi».
ICTV
04.50,05.10 Погода.
04.55 Факти.
05.15 Козирне життя.
06.15 Х/ф «Конвоїри».
08.00 Стережися автомобiля.
09.00 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
12.00 Останнiй герой.
13.30 Спорт.
13.35,21.45 Наша Russia.
14.10 Стоп-10.
15.10 Провокатор.
16.10 Максимум в Українi.
17.30 Хокей. Суперфiнал континентального кубка: Донеччина (Україна) - Асiаго (Iталiя).
У перервi - Факти. Вечiр.
19.40 Т/с «Бомбила».
22.55 Самозванцi.
23.50 Х/ф «Дуже крутий охоронець». (2)
01.35 Х/ф «Рок-н-рольник». (2)
03.25 Х/ф «Падiння». (2)
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
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,
03.25,05.20 «Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».

06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.30,02.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,
03.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.5
0,03.50,05.50 «Тема тижня».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15,14.10,23.30 «Хронiка
тижня».
13.20 «Драйв».
14.25 «Гра долi» (Ференц Лiст)
16.20,03.30 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,01.00,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.15 «Велика полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.35 «Машина часу».
22.25 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 17.15, 21.50, 0.25
Познайомимось?
9.00, 12.35 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25, 22.40 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.40 Х/Ф «Зачарований
принц»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Куб»
«ЧЕРНІВЦІ»
0 7 . 0 0 ,
0 8 . 2 0 ,
11.15,12.55,14.40,18.30, 21.25
«Погода»
07.05, 09.00,12.25 «Малятко»
07.40, 09.30,11.50, 16.45, 19.05
«Парад планет»

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Крок до зiрок.
06.50 Новорiчний жарт з Арлазоровим.
07.40 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,15.00,17.00 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00 Кумири i кумирчики.
12.25 Караоке для дорослих.
13.10 Атака магiї.
13.40 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Переслiдування (жiн.)
14.35 Золотий гусак.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Переслiдування (чол.)
17.10 Концертна програма Я. Табачника «Честь маю запросити».
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
21.30 Фольк-music.
22.10,22.55 Бенефiс Ю. Гальцева
i О. Воробей.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Новi пiснi про головне.
03.05 Х/ф «Поцiлуй мене ще
раз». (2)
05.20 «Надвечiр`я».

«1+1»
06.50,05.20 М/ф «Дюймовочка».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15 «Хованки».
12.00 Комедiя «Мабуть, боги
з`їхали з глузду».
14.05 Комедiя «Мабуть, боги
з`їхали з глузду 2».
15.55 Мелодрама «Якось у Новий рiк».
17.40 Комедiя «Тiльки ти».
19.30,23.45 «ТСН-Тиждень».
2 0 . 1 2 « Гол о с к р а ї н и . Н о ва
iсторiя».

теле Версі ї понеділок
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08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10 «Вулиця Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
13.00 «Блискуча година від
М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
16.30 «Хенд-Мейд»
17.00 «Кралечки»
18.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Обман» (2)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15,03.50 Х/ф «К-911».
09.10 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2012.
11.10 Т/с «Прощай, Макаров».
13.10 Х/ф «Вiддiл. Знову новий».
15.10 Мюзикл «Новi пригоди
Аладдiна».
17.00 Х/ф «Дуель».
19.20 Х/ф «Наречений».
21.15 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца».
01.15 Т/с «Прощай, Макаров».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д фільм «Дорогами
українців»
07.00, 11.55, 14.00, 19.00,
21.00, 00.00 «Погода»
07.05 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00. 16.00,
00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Святині Буковини»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 «Експромт»
13.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.30 «Невигадані історії»
16.15, 01.25 Х/фільм
17.30 «Новий рік в стилі ретро»
19.05 «Зорепад побажань»

IНТЕР
06.40 Х/ф «Сирота казанська».
08.00 Анiмац. фiльм «Спiрiт:
Душа прерiй».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
10.50,01.10 Х/ф «Залiзничний
романс».
12.35 Т/с «Достоєвський».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Нiч самотнього пугача».
22.15 Х/ф «Охоронець».
00.30 «Подробицi» - «Час».
02.45 Х/ф «Нiч вампiрiв».
04.10 Д/ф «Ясновидицi».

ICTV
06.00,06.15 Погода.
06.05 Факти.
06.20 Квартирне питання.
07.15 Т/с «Рюрiки».
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 ЄвроФуд-2012.
09.10 Т/с «Бомбила».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,18.55 Спорт.
12.25 Х/ф «Аллан Куотермейн:
Копальнi царя Соломона».
14.45 Х/ф «Аллан Куотермейн: У
пошуках Золотого Мiста».
16.45 Х/ф «Брюс Всемогутнiй».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Наша Russia.
20.30 Хокей. Суперфiнал континентального кубка: Донеччина (Україна) - Руанскi Дракони
(Францiя).
22.40 Х/ф «Заряджена зброя». (2)
00.10 Х/ф «Центурiон». (2)
02.05 Х/ф «Дуже крутий охоронець». (2)
03.30 Iнтерактив. Тижневик.
03.45 Х/ф «Конвоїри».

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,03
.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський

час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,19.00,20.30,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.10,08.20,19.15,20.50,00.25,0
3.50,04.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,03
.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.30,15.20,23.30 «Рекламна
кухня».
10.15 «Майстер-клас iз Наталкою
Фiцич».
10.35 «Феєрiя мандрiв».
11.15 «Трансмiсiя».
11.35,02.35 «ДМБ».
12.20 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор-ТБ».
14.15 «Свiтська кухня».
14.25 «Гра долi» (Ференц Лiст)
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
20.05 «Хронiка тижня».
21.00,01.00,04.15 «Час:
пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
22.25 «Футбольна легенда».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.15, 17.20, 21.50,
00.30 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 22.40 Погода
12.00 Фейс контроль
12.35 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Дев’ять королев»
16.00 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 00.25 Нова гостьова
22.00 Теми тижня
23.00, 2.30 ХФ «Куб - 2»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.30 ТЕТ.
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.10,15.10 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20 Х/ф «Поцiлунок на щастя».
15.35,20.15 Дайош молодьож!
17.00,21.10 Т/с «Унiвер». (2).
18.20 Х/ф «Лицар дня». (2).
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи 5:
Поля страху». (2).
00.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.10 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.30 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
11 . 3 0 « Реч о в и й д о к а з » .
Козаки-розбiйники.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Т/с «Розвiдники».
19.00 Т/с «Об`єкт 11».
23.00 Х/ф «Кiлер». (2)
01.00 Х/ф «Одинак».
02.50 «Речовий доказ».
03.15 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.10 М/ф: «Падав торiшнiй
снiг», «Казка про царя Салтана».
06.20 Х/ф «Варвара-краса,
довга коса».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 М/ф «Пiнгвiни Мада-

гаскару».
12.45,22.55 Х/ф «Загадай
бажання».
14.35 Х/ф «Посилка з Марса».
17.00 Х/ф «Iсторiя кохання,
або Новорiчний розiграш».
19.00 Х/ф «Не може бути!»
20.55 Х/ф «Снiг на голову».
00.45 Х/ф «Ширлi-Мирлi».
03.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Курсанти».
06.10,02.30 Т/с «Журнал мод».
07.15 Х/ф «Деннiс-мучитель
завдає удару у вiдповiдь».
08.45 М/ф «Гусятниця».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.15 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.20 Кухня на двох.
15.25 Даєш молодь.
16.05 Файна Юкрайна.
16.40 Україна чудес.
17.50 Х/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
19.20 Х/ф «Кiшки проти собак».
21.15 Х/ф «Серцеїдки».
23.55 Х/ф «Вiд музики до кохання один крок». (2)
02.00 Спортрепортер.
02.05 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.40 «Жiноча лiга».
08.10 «Далекi родичi».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Сила тварин».
11.00 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
12.05 Х/ф «Новi пригоди
Пiноккiо».
13.50 Х/ф «Бажання».
15.55 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi».
18.10 «Велика рiзниця».
20.00 «КВН».
22.40 Х/ф «Любов пiд прикриттям».
00.45 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок

15 січня

22.20 Т/с «Iнтерни». (2 категорiя).
22.45 «Свiтське життя».
00.35 Мелодрама «Картахена».
(2).
02.20 Комедiя «Як вийти замiж за
мiльярдера».
03.50 Х/ф «Молоко скорботи».

«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
19.30 «Палітра»
19.45 «Казковий сон»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «На крилах Сфінкса»
00.40 «Подіум її життя»
03.30 Д фільм «Фільми та
зірки»
04.30 «Акценти»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.30,
11.00,
12.55,14.40,18.30, 21.00,00.25
«Погода»
07.05, 12.00 «Хенд-Мейд»
07.30 «Малятко»
07.50, 11.30 «Дизайн»
08.10,09.35, 11.55,16.50,19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15,21.05 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Телевізійна Буковинська
об’єднана ліга КВН «Торнадо»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.10 «Новорічна дискотека
«Танцюємо з «Шармом»
22.40 Х/ф «Нерозгадане» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20,04.00 Х/ф «К-9» 3: Приватнi
детективи».
09.10 Мюзикл «Новi пригоди
Аладдiна».
11.00,01.20 Т/с «Прощай, Макаров».
13.00 Х/ф «Дуель».
15.00 Ськечком «Жити будете!».
16.00 Шоу «Тiльки один».
17.00 Х/ф «Наречений».
19.00,03.30 Подiї тижня.
19.30 Х/ф «Лiсове озеро».
21.25 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 Д фільм «Дорогами українців»
07.00, 11.25, 14.00, 19.10, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.50, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «У гостях у 12-ти місяців»
08.55 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»

12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Пісенне джерело» (рум.
мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
15.25 «Роздуми про сокровенне»
16.05, 22.00, 01.25 Х/фільм
1 7 . 3 0 З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір›я почуттів».(рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя»
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.10 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Д фільм «Дорогами України»
00.40 «Палітра»
04.25 «Реалії»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.10,15.00 Одна за всiх.
10.40 Т/с «Хто у домi господар?»
11.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.00 Х/ф «Лицар дня».
15.25,19.45 Дайош молодьож!
16.20,20.40 Т/с «Унiвер». (2).
18.10,00.00 Х/ф «З Новим роком,
тату!»
22.30 Х/ф «Мамо, не сумуй». (2).
01.30 Дурнєв+1.
01.55 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.25 Т/с «Павутиння».
11.30 «Легенди карного розшуку». Опустити всiх вождiв.
12.00,03.40 «Агенти впливу».
12.55 «Бушидо». Найкращi бої
В. Зангiєва.
14.00 Д/с «Православнi святi».
15.05 Т/с «Об`єкт 11».
19.00,01.20 Х/ф «Сiнобi».
21.10 Х/ф «Мисливцi за скарбами». (2)
23.30 Х/ф «Смертельна вода». (2)
03.10 «Речовий доказ».
04.35 «Правда життя».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.25 М/ф: «Умка», «Умка шукає
друга», «Горбоконик».
06.55 Х/ф «Морозко».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Висо-

цькою».
08.45 «Їмо вдома».
09.50,00.55 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
10.50 «Караоке на Майданi».
11.45 Х/ф «Велика перерва».
17.05 «Зоряне життя. Особливо
небезпечнi кумири».
18.05 «Паралельний свiт».
19.05 «Битва екстрасенсiв».
21.00 Х/ф «Привiт, киндер!» (2)
23.10 Х/ф «Звiдки беруться
дiти?» (2)
01.50 Х/ф «Iсторiя кохання, або
Новорiчний розiграш».
03.20 Нiчний ефiр.
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Поради матері Терези
● Так, люди нерозумні непослідовні та
егоїстичні. І все ж-таки, люби їх!

Версі ї

● Щирість і відкритість зроблять
тебе уразливим. І все ж-таки, будь
щирим і відкритим!

● Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості й
себелюбстві. І все ж, роби добро!

● Те, що ти будував роками, може
зруйнуватися за мить. І все ж, будуй!

● Якщо ти успішний, то матимеш уявних і справжніх ворогів. І все ж, будь-таки
успішним!

● Люди потребують допомоги, Але
саме вони і стануть тобі докоряти за неї.
Та все ж, допомагай людям!

● Добро, зроблене тобою, завтра уже
забудуть. І все ж, твори його!

● Віддай світу все найкраще, що
маєш, і отримай від нього жорстокий

Глінтвейн – зимовий напій
Приємно, повернувшись додому в
морозний зимовий вечір, загорнутися
у теплий плед і насолоджуватися фільмом чи книжкою з теплим ароматним
глінтвейном. Або посмакувати його
разом із друзями, у гірському будиночку, перед каміном, святкуючи
Новий рік чи підкорення чергової
вершини.
Для жителів багатьох країн зима
та гаряче вино – практично, одне ціле.
Випити глінтвейн – це не просто насолодитися підігрітим вином зі спеціями
і цукром, це вже своєрідний ритуал.
За твердженням деяких історичних джерел, «палаючий напій»
з’явився задовго до нашої ери, можливо, він старший Різдва. Давньоримський кулінар Апіціус в одній зі своїх
книг освічував гурманів, розповідаючи про тонкощі вживання вина. За
його рецептами, щоб «облагородити»
напій і додати специфічного смаку,
потрібно кинути в нього коріандру,
чебрецю, гвоздики, кориці і лаврового
листа. До того ж, кулінар зазначав, що
зі спеціями вино зберігається довше
звичайного.
Готувати його не складно. Головне правило – вино не повинне закипіти, інакше замість чудового напою,
вийде просте кип’ячене вино. Сухі та
напівсухі червоні вина вважаються
ідеальними для приготування глінтвейну. Щоби глінтвейн не вийшов
мутним, не варто брати мелені спеції.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55 Д/ф «Сила тварин».
09.00 «У пошуках пригод».
09.55 Д/ф «Найдивовижнiшi тварини свiту».
11.00 Д/ф «Мега мисливцi».
12.00 Х/ф «П`ятеро дiтей i чаклунство».
13.45 Х/ф «Чоловiк у моїй головi».
16.00 Х/ф «Любов пiд прикриттям».
18.05 «Три сестри».
19.00 Х/ф «В країнi жiнок».
21.00 Х/ф «100 дiвчат i одна в
лiфтi».
22.55 «Велика рiзниця».
00.45 «Нiчне життя».

Гороскоп на тиждень

0,5 літрів сухого червоного вина
1 апельсин
дрібка гвоздики
75 грамів цукру
1 паличка кориці
Спосіб приготування:
Ретельно вимийте апельсин, витріть насухо і
проштрикніть шкірку гвоздикою. Покладіть його
у велику ємкість з вином і цукром. Нагрівайте 1012 хвилин, але при цьому не доводіть до кипіння.
Вийміть апельсин з корицею. Напій подавайте
гарячим.
До речі, апельсин можна замінити грейпфрутом або лимоном. Якщо замінити червоне вино
білим, можна приготувати білий глінтвейн.
Теплих вам вечорів і смачного!

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 (Літ. А), заг. площею 127,0 м. кв., та земельна
ділянка загальною площею 0,0682 га, що знаходяться
за адресою: вул. О. Вишні, 3А, м. Новоселиця, Чернівецької обл., та є власністю Гурара Олега Георгійовича
(с.Маршинці, Новоселицький р-н, Чернівецька область,
інд.код. 2876711698).Одноповерховий житловий будинок з шлакоблоку (Літ. А) заг. площею 127,0 м. кв.;
житлова площа 91,90 м. кв., складається з: (коридор
– 11,70кв.м, 1-а житлова кімната – 18,30кв.м, коридор
– 6,10кв.м, кухня – 11,90кв.м., комора – 5,40кв.м, 2-а
житлова кімната – 13,60кв.м, 3-а житлова кімната –
13,20кв.м, 4-а житлова кімната – 22,40кв.м, 5-а житлова
кімната – 24,40кв.м), вікна з металопластику, двері
металеві, технічний стан характеризується як добрий
з ремонтом. Огорожа (№1,2) – металева, вхідна брама
металева з елементами кованки. За даним житловим
будинком рахується земельна ділянка загальною площею 0,0682 га для обслуговування житлового будинку.
Вказана земельна ділянка знаходиться у віданні Новоселицької міської ради Чернівецької області та є неприватизованою. Домоволодіння належить боржнику на
підставі договору купівлі-продажу серії ВАЕ № 221658
від 28.02.03 р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 315 697,60 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25063 від
14.09.2011р). Гарантійний внесок у розмірі 15784,88
грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед: ПАТ «Державний
експертно-імпортний банк України» (вул. Головна,183,
м. Чернівці, код 21420657).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил
землеволодіння та обмеження на використання загальні
для житлових приміщень.Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204,
одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація».
Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим. Торги призначені на 25 січня 2012 р. об
10:00 год. за адресою: м. Новоселиця, Чернівецької
області в приміщенні ВДВС Новоселицького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 25 січня 2012 р. 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 № р/р 37311002002813 в ГУДКУ в Чернівецькій
області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039686, одержувач:
ВДВС Новоселицького 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

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – нежитлова будівля загальною
площею 801,90кв.м., яка розташована по вул. Лісній,2 в м. Вашківці, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., що належить
Лисану Олексію Івановичу (вул. І.Богуна, 20, м. Вашківці, Вижницького району, Чернівецької області. іпн 2387800310).
Нежитлова одноповерхова будівля складається зі складу Мінеральних добрив (літ. А-АІ), а саме: склад №1 – 275,00кв.м.,
склад №2 – 134,80кв.м., склад №3 – 166,50кв.м., склад №4 – 86,80кв.м., склад №5 – 78,90кв.м. Колишня заправка (літ.Б)
одноповерхова з цегли будівля обладнана енергопостачанням – від центральної мережі (не підключене)., загальна
площа забудови 59,90кв.м. Фундаменти – стрічкові з бутового каменю, стіни – цегла, черепашник, перегородки з цегли
та ракушняка, часткове руйнування кладки, підлога – бетонна, дах, покриття – двоскатний, дерев’яний, вікна деревяні,
ворота – деревянні. Оздоблення – пофарбування водяними сумішами, олійними фарбами. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В від центральної мережі – відрізане, прилади відсутні, система водопостачання та каналізації
зруйновані. Технічний стан будівлі – незадовільний. Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці не с/г призначення загальною площею 0,64га на підставі тимчасової угоди (договору) оренди земельної ділянки б/н від 10.01.2007р.
строкове платне користування терміном на 10 років. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності
на нерухоме майно серії САА №971955 від 05.06.2003р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 149640,00 грн. (без
ПДВ) (договір № 1-25091 від 12.12.11)Гарантійний внесок – 7482,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», (м. Чернівці, вул. Головна,
183)По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на
використання загальні для нежитлових будівель.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 23 січня 2012 р. об 11:00 год. за адресою:
м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецької області в приміщенні Вашківецької міської ради.Остаточний термін подачі
заяв 23 січня 2012 р. до 10:00 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 37310001002796 в ГУДКУ
в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34831565, одержувач: ВДВС Вижницького районного 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 нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – магазин-кафе загальною
площею 167,00кв.м., що знаходиться за адресою: с Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області вул. Першотравнева, 8Б та є власністю Паращука Василя Івановича (с Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області, ІПН
2931521011). Магазин (літ.А) загальною площею 38,40кв.м., кафе (літ.Б) загальною площею 128,60кв.м. Будова літ. «А»,
«Б» складаються з: коридор – 5,2кв.м, магазин – 29,7кв.м., кладова – 3,5кв.м., кладова – 25,7кв.м., кафе – 91,4кв.м, тераса
– 23,0/11,5кв.м. Матеріали стін та споруд – цегла, фундамент – бетонний, перекриття – залізобетонне, покрівля - М/листи.
Оздоблення зовнішній стан – пофарбовано, поштукатурено, вікна металопластикові, внутрішній стан – стіни поштукатурені,
пофарбовані, підлога – керамічна плитка. Комунікації – газопостачання, електропостачання, водопостачання в наявності.
Технічний стан наявних конструктивів будівлі характеризується як добрий. Земельна ділянка загальною площею 0,05га,
на якій знаходиться будівля, передана в оренду боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва про право
власності САВ 201938 від 20,09.2007р., виданого виконкомом Хрещатинської сільської ради на підставі рішення 18/2 від
20.09.2007 року. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 295435,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25096 від 26.12.11).
Гарантійний внесок – 14771,75 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ВАТ Банк «Фінанси і кредит», (м. Чернівці, вул. Головна, 84).По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для нежитлових будівель.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 25 січня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області
в приміщенні Сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 25 січня 2012 р. до 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний
об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на
депозитний рахунок № р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039801, одержувач:
ВДВС Заставнівського районного 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

Сприятливий період для початку важливих
проектів у сфері живопису, музики або релігії.
Зросте ваше вміння надихати оточуючих. Але
ризикуєте бути надмірно поблажливим до самого
себе. Якщо не довіряєте власному почуттю міри,
зверніться до того, хто здатний дати пораду.

ТЕЛЕЦЬ

Спонукатимете оточуючих до співпраці і
порозуміння. Переговори пройдуть гладко,
спільні проекти виявляться успішними. Нинішні
можливості допоможуть залучити однодумців
до роботи над акторськими або музичними
проектами.

БЛИЗНЮКИ

Обставини змусять захищати свої переконання.
Вам доведеться долати перешкоди під час подорожей, при роботі з партнерами або однодумцями
в інтелектуальній або мистецькій, при плануванні
соціальної діяльності. Шукатимете компроміс з
партнерами.

РАК

Справи підуть досить гладко, хоча їх темп чи
результат навряд чи влаштує вас стовідсотково. Не
шкодуйте про втрачене, радійте набутому. Якщо
помилково потрапили зовсім не в ту компанію, не
виключено, що вона виявиться набагато цікавішою
від тієї, яку ви збиралися відвідати.

ЛЕВ

У вас з’явиться можливість дізнатися, наскільки
великий ваш особистий вплив і контроль над партнерами та іншими людьми. Прийшов час випробувати
свої здібності до планування, контролю та здійснення
соціальних завдань, переговорів, суперечок, дипломатичних відносин та юридичних питань.

ДІВА

Цього тижня ви потребуватимете спілкування.
Зумієте оцінити турботу, прихильність і товариські
почуття оточуючих. Будь-який прояв позитивних
емоцій буде взаємним. Той, ким захоплюєтеся ви,
буде захоплюватися вами. Це чудовий період ввічливих манер і приємних зустрічей.

Святковий Глінтвейн

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Курсанти».
06.15 Клiпси.
06.35,02.40 Т/с «Журнал мод».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь.
09.00 М/ф «Столик-самнакрийся».
10.15 Х/ф «Серцеїдки».
12.55 Шоуманiя.
13.45 Свiтлi голови.
14.55 Парад рад.
16.10 Х/ф «Кiшки проти собак».
18.00 Х/ф «Скубi Ду 2: Монстри
на волi».
20.00 Х/ф «Червона планета». (2)
22.10 Х/ф «Блондинка i блондинка». (2)
00.10 Х/ф «Холостяк». (2)
02.10 Спортрепортер.
02.15 Т/с «Шоу Бiла Енгвала».

порадницькі

ОВЕН

удар. І все ж, віддавай світу все найкраще, що маєш!
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Потік інформації та спілкування, спрямований
у ваш бік, містить корисні відомості, за допомогою
яких ви зможете краще виразити свою індивідуаль-

ТЕРЕЗИ

ність і здійснити особистий вплив. Творча жилка та
сила характеру допоможуть вам отримати значну
користь з ситуації, що склалася.

СКОРПІОН

Інформація, думки та ідеї викликатимуть позитивні емоції. Становище, в якому ви опинитеся,
дасть можливість повніше висловити свої почуття
або здійснити особисте бажання. Матимете шанс
покращити своє здоров’я і фізичну форму завдяки
людям і ситуаціям, з якими зіткнетеся цього тижня.

СТРІЛЕЦЬ

Завдяки набутим цього тижня перевагам у майбутньому вам «світить» цікава подорож. Сприятливий період для придбання або продажу автомобіля
та іншої техніки. Знання і методи, набуті у цей період,
допоможуть вам завершити старі справи і ефективно
зайнятися новими.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Цього тижня ваші дії не будуть узгоджені з
діями тих, з ким ви спілкуватиметеся. Ви оберете
узагальнений підхід до вирішення проблеми і таким
чином неправильно розтлумачите те, що вам слід
зрозуміти на особистому рівні.

Ідеї та думки, що оточуватимуть вас, навряд чи будуть відповідати вашим власним. Можна скористатися
цим несприятливим періодом, щоби навчитися всьому,
чому тільки вдасться. Якщо ж ви не в змозі ефективно
працювати з конкретними людьми, задовольняйтеся
самостійною роботою.
При досягнення гармонії у стосунках з оточуючими цей тиждень буде складним. Владнати проблеми не вдасться. Розбіжності з приводу загальних
цілей та інших питань з партнерами, зведуть нанівець зусилля зі створення спільних підприємств,
а також ділові угоди і переговори за контрактами.
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Не кінець світу,
а Новий рік!
Люблять люди лякати і лякатися.
Все голосніша істерія довкола «дати
кінця світу» – 21 грудня 2012 року,
так званим «Часом п’ятого Сонця». Бо
саме цим днем завершується календар
народу майя. Хтось схильний вбачати
у цьому заповіданий багатьма релігіям
кінець світу, а хтось – перехід нашого
світу у нову якість. Поживемо – побачимо. Марновірці ж учепилися за
«кінцеву» дату намертво й з острахом
чекають її наближення. Тоді як християнська церква вчить: точну дату кінця
світу і Страшного Суду знає лише Бог.
Віруюча людина має бути готовою до
них. Тому повинна неухильно виконувати заповіді Божі, каятися у своїх
гріхах і якнайшвидше їх спокутувати.
Щоби стати перед очима Господа чистою й готовою до життя вічного.

тійським календарем. У Візантії відлік
років ішов від «створення світу», тобто
з 5509 року до Різдва Христового. Там
вважалося, що нашому світові призначено всього сім тисяч років. А як
вони минуть, то прийде час Страшного
Суду. Заповідана дата наближалася.
Чимало селян у 1491 році вирішили:
навіщо орати землю і вирощувати
врожай, коли от-от кінець світу? Покинувши роботу, вони чекали його.
Дехто дочекався – для себе особисто.
Помер від голоду: хто ж бо мав годувати марновірів, котрі самі відмовилися
у поті чола свого добувати хліб свій
насущний?
Черговий парадокс історії. Коли
частина людства чекала кінця світу,

великих соціальних потрясінь різко
зростає кількість різноманітних «пророцтв», на поверхню життя спливають
дивні особи під машкарою «провидців»,
астрологів, хіромантів, а то й засновників нових релігій. Наші часи дають безліч
подібних прикладів – згадаймо хоча б
розрекламованого Глобу. Або появу
в Україні на початку 1990-х років так
званого «Білого братства ЮСМАЛОС».
Тоді на Центральній площі Чернівців стояла група хлопців і дівчат у довгих
білих балахонах й істерично верещала
про кінець світу, порятунок від якого нібито несе «Марія Деві Христос». На роль
«спасительки» претендувала колишня
комсомольська активістка, яка вирішила заробити на розгублених і зневірених

про наближення до Землі величезних
космічних кораблів з інших планет,
які несуть нам смерть. Сценаріїв кінця
світу виникало все більше. Найфантастичніші з них чергувалися з більшменш раціональними.
Почнемо з найпримітивніших.
Віруючі у геній Нострадамуса очікували катастрофу в 2000 році, буцімто
передбаченої ним. Рік настав, кінця
світу, звичайно ж, не відбулося. Люди,
які свято вірять у магію чисел, із жахом
чекали наближення 6 червня 2006 р. У
поєднанні трьох шісток (6.6.06) вони
вбачали апокаліптичне «число Звіра»
й остерігалися його як ймовірної дати
вселенського гаплика. День пройшов,
і нічого особливого не сталося. Як і під

Перший кінець
світу пророкували
на 1000-ий рік
Та жити за Законами Божими нелегко, бо це вимагає щоденної й напруженої роботи людської душі. Куди легше
піддаватися різноманітним спокусам,
одна з яких – марновірство. Скільки
разів життя карало тих, хто бездумно
повторював за іншими вигадки щодо
«точної дати кінця світу»! Давайте ж
згадаємо хоча б декілька подібних випадків. А різноманітних лжепророцтв
історія знає дуже багато.
Почнемо з магії круглих чисел.
Десять століть тому християнський світ
пережив велике потрясіння. З наближенням тисячі років від народження
Христа європейські християни почали
готуватися до Страшного Суду. Вони
вважали, що заповідане тисячолітнє
Царство Христове розпочнеться саме
у 1000 році. Багато людей за безцінь
розпродало своє майно, залишило роботу і весь час проводило у молитвах,
очікуючи Армагеддону. Та замість нього
прийшов черговий Новий рік і життя
продовжилося. Втім, не для всіх. Розорені своїм же глупством влаштували собі
«кінець світу» власноруч, помираючи
у злиднях. Бо некритично повірили у
вигадку, фантом.
Не лопотіть бездумно вухами, бо
на них різноманітні спритники негайно навішають локшину. На людських
страхах цинічні хитруни заробляють
чималі гроші. Хоча б ті, що скуповували
задешево майно наївних боягузів, наляканих нафантазованим «кінцем світу»
у 1000 році.

Як глава білого
братства став
нашим земляком
Наступна велика авантюра з вигаданою датою «кінця світу» відбулася
1492 року. Вона уразила перш за все
православні народи, які жили за візан-
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

забарилася.
У США є скандально відомий проповідник Кемпінг Гарольд, зайнятий
якимись підрахунками, усвідомити які
нормальна людина нездатна. Вперше
кінець світу він оголосив ще 1994
року, призначивши його на 6 вересня.
Влучив пальцем у небо, але не розгубився і пояснив, що трохи помилився
у розрахунках. Легковірна публіка
проковтнула. Тоді «пророк» призначив новий кінець світу на шосту годину
вечора 21 травня 2011 року. Потім
пояснив лохам: відбулося щось подібне на «попередній кінець», але ще
не матеріалізувалося. Виявилося, що
марновірів безліч. Навіть бізнесмени
вгатили у рекламу цієї дурні чималі
гроші, і не змогли їх повернути через
хитрі словесні викрутаси проповідника. Остаточний кінець світу він
призначив на 21 жовтня 2011 р. Світ
тієї «катастрофи» не помітив, як і попередніх «точних дат» апокаліпсису.

І ти, Ньютон…

інша частина активно діяла. Саме
1492 року Колумб відкрив Новий світ,
названий пізніше Америкою. Європейці
почали заселяти новий континент, і невдовзі вже звідти лунали нові лжепророцтва про «точні дати» кінця світу. Немає
сенсу згадувати їх усі, можна збитися з
ліку. У кожному новому поколінні знаходилися полум’яні фантазери, хитромудрі брехуни або психічно неадекватні
люди, які намагалися привернути увагу
до себе жахливими казками про наближення кінця світу. Люди підсвідомо очікують його й хочуть точно знати, коли
ж то настане. Інша річ – для чого відати
незвідане. Можна зрозуміти хіба що тих,
хто спішитиме завершити важливі справи, розпочаті раніше. Або гарячково
насолоджуватиметься життям, у якому
є стільки принад…
З цього приводу пригадується класичний анекдот. Як поводять себе представники різних національностей, коли
лікар повідомляє їм, що жити залишилося не більше тижня. Француз поринає
у кохання. Росіянин напивається до
нестями. А єврей міняє лікаря.
В останньому випадку поведінка є
абсолютно раціональною. Якщо людина
самостійно не може нічого змінити у ході
подій, то хоча би спробує відволіктися
від очікування катастрофи. У періоди

людях, що не могли знайти себе в нових
соціальних умовах. А розробник цієї
хитрої технології викачування грошей з
чужих кишень – такий собі Кривоногов –
призначив «кінець світу» на 24 листопада 1993 р. Група його прибічників цього
дня намагалася вчинити колективне
самогубство у Софії Київський, але їм
завадили правоохоронці. Організаторів
акції заарештували і віддали під суд.
Вирок був суворий, і Кривоногов отримав чималий термін ув’язнення. Відбув
його у Сокирянській колонії. Отже один
з авторів «кінця світу» деякий час був
нашим тимчасовим земляком, хоча і не
з власної волі.

Від «числа Звіра»
до колайдера

Його доля не навчила нікого і нічому. Чергові «автори» з’являлися
постійно, і все частіше. Хтось з них
попереджав про наближення до Землі
астероїда чи комети, від зіткнення з
якими наша планета загине. Інший
вважав, що невдовзі вибухне супервулкан, який рознесе Землю на друзки. Ще хтось очікував раптової зміни
земних полюсів і вселенського потопу.
У звиклих заробляти на людських забобонах «жовтих» ЗМІ (засобах масової ідіотизації) регулярно повідомляли

час попередніх «страшних» дат.
Час від часу про свої катастрофічні
«видіння» повідомляли різноманітні
контактери (ті, що нібито вступили у
контакт з інопланетянами), а спраглі
сенсацій журналісти негайно доносили їхні галюцинації до переляканих
споживачів інформації. Інколи слово
брали й справжні експерти, які попереджали людство про реальні небезпеки. Наприклад, про зростання
вірогідності нищівної війни у зв’язку з
розповзанням ядерної зброї. Адже її
вже мають не лише старі ядерні держави, а й Індія, Пакистан, КНДР, готується створити свою бомбу непередбачуваний Іран. А масштабна ядерна
війна означає кінець всього живого на
планеті, з людством включно.
Страх перед вселенською катастрофою охопив багатьох напередодні
10 вересня 2008 року. Цього дня фізики запускали Великий андронний
колайдер. Про його суть переважна
більшість землян не має елементарної
уяви. Проте готова повірити, що внаслідок дії цієї незбагненної штуковини
може утворитися «чорна діра», яка
поглине нашу планету. Колайдер запустили, діра не з’явилася. Тож треба
було знову шукати приводи для створення нових «жахливчиків». І вони не

Нині наївні люди лякаються чергового «жахливчика», пов’язаного
з календарем майя. Не так давно у
Чернівцях на кожному кроці роздавали
кольорові папірці з попередженнями
про «кінець світу». Про це ж писали і на
рекламних носіях. Але пройде і та дата,
після неї обов’язково з’являться нові.
Дві вже можна згадати. Загальновідома наукова творчість великого Ісаака
Ньютона. Але займаючись фізикою,
він ще й вивчав Біблію. Далекого 1704
року на основі біблійної книги Даниїла
зробив розрахунки. За ними кінець
світу має настати 2060 року. Коли мине
і цей рік, люди знову, захлинаючись,
читатимуть Нострадамуса, авторитет
якого дещо побляк після 2000-го.
А у «Листі сину Цезаря» він назвав
останню в історію людства дату – 3797
рік. Тут вже не скажеш – поживемо, побачимо. Лишимо це нащадкам. А самі
підкреслимо: кінець неминучий, проте
точної дати його приходу ми не можемо
знати. Хіба що спробуємо здогадатися.
Вчені кажуть, що Земля нездатна прогодувати більше 10 мільярдів людей.
Стільки очікують близько 2100 року,
бо нині нас вже понад 7 мільярдів. Але
якщо кількість населення регулюватимуть свідомо, або воно скоротиться
внаслідок несприятливих обставин, то
вдасться уникнути загибелі людства
через перенаселення.
У будь-якому випадку не варто
морочити собі голову різноманітними
фантазіями на апокаліптичні теми.
Життю треба радіти, а не лякатися
його. Адже надійшли найрадісніші
зимові свята. Зустрінемо їх у доброму
гуморі і з найкращими побажаннями
один одному щастя, здоров’я і всіляких
гараздів.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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