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«Версії» – газета особистостей

боротьба зі зловживаннями, творчі пориви й прориви, 
житейські клопоти й труднощі, секрети непростої праці, 
горе та радощі простих та надзвичайних буковинців

Робітники та професори, підприємці й політики, 
поети, лікарі, філософи та непрОсті сільські баб-
ки – щономера на шпальтах газети «Версії»! 

Передплата на «Версії» триває:
ціна на півріччя: 47.61 грн
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Абзац новин
Начальника міліції Буковини звільни-

ли. Начальника Управління МВС України 
в Чернівецькій області генерал-майора міліції 
Олександра Демидова звільнено з посади 
наказом міністра внутрішніх справ, повідо-
мляється на сайті МВС. Нового начальника ще 
не призначено. Нагадаємо, Олександр Деми-
дов був призначений начальником УМВС у 
Чернівецькій області в листопаді 2012 року.

Казначейство змусили віддати борги 
Міськшепу. Управління держказна-

чейства в м.Чернівці за явності платіжного 
доручення та всієї необхідної документації 
від Департаменту ЖКГ Чернівецької місь-
кради безпідставно не здійснило платіж на 
загальну суму 713 тис. грн. Чернівецькому 
міському комунальному шляхово-експлуа-
таційному підприємству на обслуговування 
доріг обласного центру в зимовий період. 
Прокуратура м.Чернівці внесла відповідне 
подання, яке вже задоволене у повному об-
сязі: міськШЕПу перераховано 713 тис. грн.

Чернівцігаз уперше оприлюднив 
інформацію про можливості при-

єднання до газових мереж. З відо-
мостями про технічну, резервну й вільну 
пропускну потужність газових мереж щодо 
кожного газорозподільного пункту можна 
ознайомитися на офіційному сайті підпри-
ємства. Ця інформація дозволить замовни-
кам самостійно проаналізувати можливість 
будівництва та газифікації тих чи інших 
об’єктів, а також забезпечує прозорість у 
питаннях приєднання до газових мереж. 

Наглядову раду отримає «Калинка». З 
метою контролю та для більш ефективної 

діяльності КП «МТК Калинівський ринок» 
секретар Чернівецької міськради Ярослав 
Кушнірик на загальній апаратній нараді дав 
доручення департаменту економіки міської 
ради підготувати Положення про Наглядову 
раду «Калинівського ринку». До обговорення 
документу залучать експертів та підприємців.

Приватбанк підняв ліміти на грошові 
операції. Як повідомили в банку, стабілі-

зація ситуації на ринку дає можливість цілком 
відмовитися від обмежень, введених раніше 
для забезпечення рівного доступу клієнтів до 
готівкових коштів в умовах ажіотажного попи-
ту. Наразі клієнти можуть знімати до 1500 грн 
особистих коштів на день, до 800 грн – кре-
дитних коштів і без обмежень розраховувати-
ся власними коштами з карток в магазинах.
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Понад сотню чернівчанок провели на Центральній площі 
міста акцію протесту проти агресії з боку Росії. Учасниці мі-
тингу тримали свічки й антивоєнні плакати, написані різними 
мовами. Серед присутніх можна було помітити як інтелек-
туальну еліту міста, знаних на Буковині жінок – науковців, 
викладачів, так і студенток, і навіть малих дівчаток. 

Звернення до російського президента зачитала про-
ректор ЧНУ Тамара Марусик: 

«Ми – матері, сестри, дружини, студентки і майбутні 
наречені, підтримуючи звернення українських жіночих гро-
мадських організацій до президента РФ Володимира Путіна, 

висловлюємо обурення втручанню військових формувань 
Росії в Україну. Цинічне нехтування умовами Будапешт-
ського меморандуму 1994 року, провокування сепаратизму 
в регіонах України є свідченням недалекоглядної політики, 
що може призвести до ганебних наслідків, загибелі невинних 
людей у ХХІ сторіччі».

Далі п.Марусик перейшла на російську: «Господин 
президент! Не лезьте в нашу семью! Вам не удасться 
выкорчевать глубокие корни. Вы не сможете обламать 
высокие ветки!».

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Відкрите звернення до 
бізнесу України

Бізнес є однією з головних підвалин демократичного суспільства, і 
українські бізнесмени завжди проявляли рішучість у захисті демократії 
та верховенства права. Ми довели це 2010 року під час Податкового 
Майдану, а в нещодавніх подіях 2013-2014 рр. десятки тисяч представ-
ників бізнесу доклали чимало зусиль задля того, щоби права людини в 
Україні більше ніколи й ніким не порушувалися. 

Водночас розслаблятися зарано і найважливіша робота ще попере-
ду. Адже соціально-економічна ситуація в Україні сьогодні критична: 
казна порожня, а країна на межі дефолту. І ця загроза вимагає від нас ще 
більших зусиль і згуртованості заради порятунку країни. Зараз кожний 
із нас повинен усвідомити, що інтереси України – понад усе! 

Відтак закликаємо вітчизняний бізнес зробити все можливе для 
наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом повної та своєчасної сплати 
податків і соціальних платежів. 

Від Ради Всеукраїнського 
громадського руху «Місто волі»
Володимир ДОРОШ

Калинівський ринок годував 
місто. А тепер може почати 
годувати власника?

Відбулася прес-конференція Руслана СЕРБІНЧУКА, колишнього 
генерального директора комунального підприємства МТК  «Ка-
линівський ринок», спровокована інформацією, що з’явилася на сайті 
міської ради. Цитуємо: «У зв’язку з численними зверненнями підприємців 
і для перевірки поточної ситуації на комунальному підприємстві МТК «Ка-
линівський ринок», згідно з відповідним розпорядженням, буде проведене 
службове розслідування відносно генерального директора підприємства 
Сербінчука Руслана Дмитровича. Для проведення розслідування сфор-
мовано службову комісію. На час відсторонення від виконання службових 
обов’язків Сербінчука Р. Д. виконання службових обов’язків покладене на 
начальника служби безпеки ринку Мельника Євгенія Івановича». 

Наразі Руслана Сербінчука, генерального директора Калинівського 
ринку, усунули від керування ринком. 

Під час прес-конференції колишній керівник ринку запевняв, що під-
приємство хочуть відібрати у міста й передати у приватні руки. 

– Я гадаю, що рішення зняти мене з посади прийняв не пан Кушнірик, 
це рішення було йому надіслане зверху, гадаю, Бурбаком, який нещодавно 
став міністром і, звісно, хоче взятися за Калинівський ринок, – розмірковує 
пан Сербінчук. – Думаю, що моє відсторонення – це перші кроки до того, 
щоби ринок передати у приватні руки.

Мене відсторонили від роботи, а призначили виконуючим обов’язки 
Євгена Мельника, начальника служби безпеки ринку, який, до речі, єдиний, 
хто залишився на Калинівському ринку ще з часів Ринжука. До того ж, він 
знає всі корупційні схеми. Він є членом «Партії регіонів» і головою осередку 
цієї партії на ринку. Саме він 2010 року змушував людей вступати до лав цієї 
партії, – запевняв пан Сербінчук.

– 2010 року, коли містом правив Федорук, Калинівський ринок отриму-
вав прибуток 50 млн. грн. За 2013 рік Калинівський ринок заробив понад 80 
млн. грн., тобто – це на 30 млн. більше, ніж за керівництва Федорука. А 2014 
року фінансовий показник має бути не менше 90 млн. гривень. 

Іншими словами, Руслан Дмитрович вважає, що такі показники, які «ви-
дає на гора» сьогодні Калинівський ринок, переконують у тому, що раніше 
ці кошти просто зникали. І зрозуміло, куди! Тож жодних підстав щодо його 
усунення немає, запевняє пан Руслан. 

Тепер для перевірки ситуації на ринку буде проведене службове роз-
слідування щодо його директора. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Чи втримається на 
посаді головний лікар 
госпіталю інвалідів?

Колектив обласного госпіталю інвалідів війни висловив недо-
віру начальнику Манолієві Мігайчуку. Недовіру висловили таєм-
ним голосуванням, а начальник госпіталю задля участі в процесі 
навіть перервав свій лікарняний. Колектив провів надзвичайно 
емоційні збори, на яких висловлювали свої претензії керівнику, а 
той, зрозуміло, все заперечував. Зрештою, провели таємне голо-
сування – з бюлетенями, скринькою і фіраночкою, за якою ховали 
своє волевиявлення. 

З понад 200 працівників колективу голосували 199, з них 
133 висловили недовіру Мігайчуку. Але це не означає негайного 
звільнення.

Юридичну сторону питання прокоментував «Версіям» за-
ступник начальника департаменту охорони здоров’я і цивільного 
захисту населення облдержадміністрації Іван ТРІСКА: «Призна-
чення і звільнення керівників обласної комунальної установи – це 
повноваження сесії обласної ради. Наразі відбулися збори трудо-
вого колективу, де 133 особи проголосували недовіру керівникові, 
це факт. Тепер колектив поінформував про ці збори департамент 
охорони здоров’я і звернувся до голови обласної ради». 

Отож крапку ставити рано.  Далі буде.
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Голова НБУ домовився 
про фінансову підтримку 
з ЄС та МВФ

Відбулася зустріч Голови Національного банку України 
Степана Кубіва з делегацією Європейської Комісії, яку очолює 
Петер Бекс – директор Директорату з міжнародних економічних 
та фінансових відносин, глобального управління Генерального 
Директорату з фінансових питань Європейської Комісії.

Представники ЄС висловили готовність «на місці вивчити еко-
номічну і фінансову ситуацію» та разом із українською стороною 
визначити нагальні потреби у невідкладній фінансовій допомозі, 
яка може бути додатково надана Україні, крім уже затвердженої 
допомоги ЄС у розмірі 610 млн. євро.

Місія МВФ в Україні, яка оцінюватиме поточну економічну 
ситуацію, триватиме упродовж 4-14 березня.

Вл.інф.

Чернівчанки засудили Путіна



кримінал
На Хотинщині згорів чоло-

вік. Трагедія сталася у селі 
Владична. Чоловік проживав сам. 
Коли заснув, не відчув, як ковдра 
сповзла на шпаргат й почала тліти. 
Чоловік задихнувся чадним газом. 
Вранці брат виявив його мертвим. У 
обласному управлінні Держслужби 
з надзвичайних ситуацій повідо-
мляють, що порівняно з минулим 
роком пожеж поменшало, проте 
загиблих збільшилося вдвічі. Від 
початку року вже є вісім загиблих, 
констатують рятувальники. 

Телефонні шахраї й далі 
збиткуються над людьми. 

Чернівчанка, яка потрапила на гачок 
шахраїв, віддала їм усі заощаджен-
ня. Ввечері їй зателефонували з 
незнайомого номера і вона почула: 
«Мамо… зламана щелепа… я в мілі-
ції… потрібні гроші». Потім слухавку 
взяв інший чоловік, який відреко-
мендувався слідчим. Він пояснив 
жінці, що до неї зараз приїде автівка, 
яка забере у неї 10 тисяч гривень, 
після чого її сина, який дуже сер-
йозно «влип», відпустять до дому і 
«забудуть» про цю прикрість. Пере-
лякана мати схопила всі гроші, а це 
було $900 і €50, та вибігла з хати. 
Передала з машиною таксі гроші й 
лише тоді додумалася зателефону-
вати синові, який виявився у себе 
вдома, а не в міліції. Тоді жінка за-
телефонувала на лінію «102» і пові-
домила про все правоохоронцям. За 
даним фактом відкрито кримінальне 
провадження, триває слідство. 

Чоловік кидався на пере-
хожих із ножем. У Чернівцях 

посеред ночі невідомий намагався 
порізати перехожих. Працівни-
ки міліції затримали 30-річного 
місцевого жителя, який поводився 
неадекватно й агресивно. Його 
передали лікарям бригади «швид-
кої». Наразі триває слідство. 

У Чернівцях горіли два «мер-
седеси». Останнього дня зими 

на вул. Московської Олімпіади 
горіли 2 автівки. Вогонь рятуваль-
ники приборкали й не допустили 
його розповсюдження на сусідні 
дві автівки та житлову будівлю.
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Україна піднялася проти путінської агресії
В Москві та Білорусі заарештовують учасників акцій солідарності з Україною

У великих містах України тривають мітинги 
проти російського військового вторгнення на 
територію України. 

Проти війни, російської окупації та сепаратизму 
мітингували в неділю  біля пам'ятника Тарасові 
Шевченку у Сімферополі. Як повідомляє корес-
пондент «Радіо Свобода», на заклик новоствореної 
Всекримської української Ради відгукнулося понад 
півсотні людей.

«Крим та Україна – єдине ціле, просимо укра-
їнців Великої України не кидати нас», – заявив на 
мітингу координатор Всекримської української 
Ради Андрій Щекун.

У Харкові близько тисячі учасників прийшли 
на мітинг із державними прапорами та плакатами 
«Ні Малоросії», «Харків – це Україна», повідомляє 
«Інтерфакс-Україна».

Люди прийшли на мітинг, незважаючи на те, що 
напередодні у соцмережах з’явилася інформація 
про його скасування через «можливі провокації».

В неділю у Донецьку біля ОДА кілька тисяч 
мітингувальників із плакатами «Україні мир і сво-
боду!», «Ні окупації!» і «Не заважайте нам жити» 

спробували провести антивоєнний мітинг. Акція 
проходила спокійно, під контролем міліції. Однак 
пізніше до мітингувальників підійшла група учасни-
ків проросійської акції, зокрема члени громадської 
організації ветеранів Військово-морських сил СРСР, 
які відтіснили мітингарів від пам'ятника. Обійшлося 
без сутичок.

Окрім того, у Дніпропетровську біля стін ОДА 
зібрался понад 10 тисяч учасників Народного віча, 
які вимагали від депутатів облради засудити агре-
сію Росії проти України.

У Херсоні проти російської окупації виступило 
близько 2,5 тис. людей. Мітинг у Сумах зібрав 
близько 12 тисяч людей. У Миколаєві участь у 
мітингу взяли близько 10 тис. людей.

Подібні антикремлівські мітинги пройшли 
того ж дня у Запоріжжі, Черкасах, Кривому Розі, 
Полтаві, Одесі, Києві.

У Чернівцях у неділю також відбулося Віче 
єдності, яке зібрало кілька тисяч людей, обурених 
російською окупацією Криму. 

Солідарність з українцями проявили росіяни 
та білоруси. Близько 500 москвичів зібралися в 

неділю на Манежній площі, повідомляє «Лента.
ру». Поліція затримала людей з антивійськовими 
плакатами. Раніше стихійна акція проти війни 
пройшла біля будівлі Міноборони РФ. За даними 
столичної поліції, в Москві затримано близько 40 
мітингувальників.

В Санкт-Петербурзі затримано близько 20 
учасників мітингу проти введення російських 
військ на територію України. Акція відбулася на 
Ісакієвській площі. Як передає кореспондент 
«Эхо Петербурга» Максим Яригін у своєму мі-
кроблозі в Twitter, на ній зібралось близько 500 
людей.

Акція солідарності з Україною біля будівлі 
посольства РФ у Мінську закінчилася масовими 
затриманнями, повідомляє видання «Наша Ніва». 
Незадовго до початку акції біля посольства затри-
мали сімох журналістів незалежних видань і трьох 
громадських активістів. Безпосередньо під час 
акції було затримано більше 20 осіб. За даними 
видання, затриманий також аташе російського 
посольства Олександр Пчелінцев. 

Підготував Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Вихованки Чернівецької Школи 
шляхетних українок  заздалегідь 
готувалися до ювілею Кобзаря. Саме 
сьогодні вони влаштують Шевчен-
ківські читання до 200-ліття Поета 
у виставковому залі «Вернісаж», а 
днями в репетиції читань взяла участь 
заслужена артистка України, солістка 
дуету «Писанка» Оксана Савчук. 

Дівчатка, переважно восьмиклас-
ниці, читали «Минають дні, минають 

ночі», «Думи мої», «Заповіт», «Мені 
однаково», «Огні горять», «Реве та 
стогне…», «Сон» та інші відомі твори 
Тараса Шевченка, які свого часу стали 
пророчими й досі залишаються акту-
альними. Оксана Савчук – випускниця 
Київського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого – допомагала 
ученицям опановувати мистецтво 
заволодіти увагою публіки, подолати 

страх сцени і бути природними.
Читання відбудуться у форма-

ті передачі інтернет-телебачення 
«Чернівці-ТВ» у приміщенні вистав-
кового центру «Вернісаж» на тлі ви-
ставки Чернівецької обласної органі-
зації Національної Спілки художників 
України, присвяченої 200-річчю від 
дня народження Т.Г.Шевченка, – «У 
вінок Кобзареві». 

Вл. інф. 

Правий сектор 
пішов у регіони

«По закінченню військових дій будемо формувати свою політичну 
партію. Вже готуються документи для реєстрації партії, пишемо статут. 
Але зараз це неактуально для нас. Спочатку має налагодитися ситуація 
в Україні». Таку заяву на прес-конференції у Чернівцях зробив член цен-
трального штабу Правого сектору і керівник УНА-УНСО Микола Карпюк.

До того ж він зазначив, що обласна Рада, Народна Рада, Ради всіх 
рівнів є нелегітимними, оскільки вони обиралися зовсім в інших умовах, 
за іншої системи і нечесними виборами.

Нині ж Правий сектор займається створенням регіональних військо-
вих штабів, зокрема і на Буковині. 

– Сьогодні в Україні складна ситуація, і ми їздимо по областях, 
щоби сформувати роботу військових штабів на місцях. Центральний 
військовий штаб створений у Києві. У ці штаби мають входити пред-
ставники «Правого сектору», структур «Самооборони» на місцях, СБУ, 
військкомати, УВС і командири військових частин, які дислокуються 
конкретно на цій території. Задача військового штабу полягатиме в тому, 
щоб організовано проводити мобілізацію людей, організовувати бойові 
групи. Для цього ми приїхали і до Чернівців, – повідомив Микола Карпюк.

Ще одне завдання «Правого сектору» – боротьба з провокаціями. 
– Під виглядом «Правого сектору» масово почали з’являтися як 

злочинні групи, так і групи, сформовані певними політичними гравцями 
в Чернівецькій області, – зазначає лідер обласного Правого сектору 
Володимир Рясов. – Сьогодні нам повідомили, що на «Гравітоні» ходить 
група людей з якимсь журналом і просить у людей гроші. Ми заявляємо, 
що ніхто з представників Правого сектору не уповноважений збирати 
гроші. Якщо люди хочуть допомогти, вони роблять це добровільно, 
звертаючись до нас».

Для боротьби з подібними провокаціями створені мобільні групи, які 
затримуватимуть порушників і доставлятимуть до міліції.  

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Чернівцям дали на 
прибирання півтора місяця
Саме стільки триватиме місячник очистки – 
від 3 березня до 12 квітня

Щовесни комунальники мають безліч проблем. Найбільша з них – сти-
хійні сміттєзвалища. Але цьогоріч працівники ЖКГ зазначають, що місто 
після зими виявилося чистішим, ніж кілька минулих років. 

– Прибирання у місті розпочали раніше. Вже очистилили прилоткові 
смуги на головних вулицях, продовжується прибирання тротуарів, – роз-
повідає начальник управління комунального господарства Микола Гушул. 
– Вже повністю прибрані всі об’їздні кільця  на перехрестях у місті.

«Зробимо Україну чистою!» – Всеукраїнська акція з цією назвою за-
вершиться загальноміською толокою 12 квітня. Оптимістичний прогноз від 
організаторів: цілком можливо, що місячник чистоти далі перейде на більш 
тривалі проміжки часу.

Вл. інф. 

В.о. Президента України Олександр Турчинов призначив Юрія Кі-
цула новим начальником СБУ в Чернівецькій області. Варто зазначити, 
що Кіцул був начальником СБУ Буковини вже двічі – у 2003-2005 роках 
та 2009-2010.

Щоправда, не всі згодні із таким призначенням. Активісти «Правого 
сектору» та народної самооборони вчора пікетували управління СБУ в 
Чернівецькій області. Проте самого винуватця акції на робочому місці 
не було. 

Мітингувальники стверджували, що Кіцул причетний до низки ко-
рупційних скандалів і вони не допустять його до виконання обов’язків на-
чальника обласного СБУ. Задля цього представники «Правого сектору» 
готові поставити варту біля входу до приміщення СБУ, щоби не допустити 
новопризначеного «есбеушника» до робочого місця.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Третє пришестя Кіцула 
в СБУ Буковини

Майстер-клас з читання Шевченка від 
Оксани Савчук – шляхетним панночкам
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Гельфан Аджигітов, начальник відділу фарма-
цевтичного супроводу обласного інформацій-
но-аналітичного центру медичної статистики, 
інженерно-технічного та фармацевтичного су-
проводу діяльності закладів охорони здоров’я 
області:

«90% ЛІКІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА 
ВРЕГУЛЬОВАНИМИ ДЕРЖАВОЮ 
ЦІНАМИ»

– Поки що долар не вплинув на вартість ліків. Річ 
у тім, що на всіх оптових складах є в наявності багато 
ліків, тож нові, тобто за новим курсом, ще не постачали. 
Тим паче, що 90% ліків реалізуються за врегульова-
ними державою цінами. Тож суттєво на населенні це 
не відіб’ється. Якщо ситуація найближчим часом не 
налагодиться, ще місяць-два протримаємося, поки не 
укладуть нові контракти за новими цінами відповідно 
до нового курсу. Та думаю, що ситуація найближчим 
часом вирівняється. Бо вже накреслюється тенденція 
до зниження курсу долара. 

Євген Цурик, директор АЗС ТОВ «Жентол»:

«ЗА ДІЇ ПОЛІТИКІВ РОЗРАХОВУВАТИСЯ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ПРОСТИМ ГРОМАДЯНАМ»

– Курсова нестабільність насамперед пов’язана з неста-
більністю політичною. Відповідно на ринку виникає неконтр-
ольований хаос. Люди намагаються заощаджувати у більш 
стабільній валюті і це відповідно відбивається на її вартості. 
Простіше кажучи, попит породжує пропозицію.

Що стосується ринку нафтопродуктів, то ціни зросли. 
Оптові ціни формуються в доларах, а більша частина нафто-
продуктів імпортована, тож зростання вартості фінансового ін-
струмента «гривня-євро-долар» одразу відбивається на цінах. 

Але головний чинник – політична нестабільність. Від 1991 
року ніхто не підтримував вітчизняних підприємців. Передусім 
за допомоги корупційних схем захищалися інтереси інозем-
них партнерів. Уряду набагато простіше корупційним чином 
контролювати переміщення й поставку товарів з-за кордону, 
ніж розвивати підприємницьку діяльність у країні. І нинішня 
складна економічна ситуація в країні є прямим наслідком 
цього. За дії політиків доводиться розраховуватися простим 
громадянам і навести лад у своїй країні можемо тільки ми самі. 

Раіса ЮРІЙЧУК, керуюча Чернівецьким регіо-
нальним відділенням ОТР-банку: 

«СКУПОВУВАТИ ВАЛЮТУ, ПОКИ ТАКИЙ 
ВИСОКИЙ КУРС, НЕ ВАРТО»

– Показники банків залишаються на тому ж рівні, 
не змінюються. Нинішня ситуація з доларом впливає 
лише на клієнтів. Люди перелякані. Не можна сказати, 
що це паніка, але побоювання за власні кошти змушує 
людей скуповувати валюту, що я вважаю дуже не-
вдячною справою. Я пояснюю всім, що не треба цього 
робити, поки такий високий курс. Так само люди, в яких 
закінчується термін депозиту, часто запитують, чи варто 
переводити його у валюту. Доводиться пояснювати, що 
цього не варто робити, особливо, коли курс сягає таких 
захмарних висот. Навіщо сьогодні віддавати свої статки, 
наприклад, за тисячу гривень, якщо завтра курс впаде 
і ця тисяча буде коштувати 900 гривень? Якщо це ваші, 
кровно зароблені гроші, ви бережете кожну копійку. 

Як розвиватиметься ситуація далі? Думаю, що курс 
почне падати. По-перше, сформувався новий уряд, 
йдеться про те, що Україні буде надана фінансова допо-
мога від МВФ, а, отже курс має стабілізуватися. Пере-
ломний момент, пік зростання вже минув.

Наталя ШВЕЦЬ, доктор економічних наук, про-
фесор кафедри фінансів і кредиту економічного 
факультету ЧНУ:

«ВАЛЮТНІ СПЕКУЛЯЦІЇ СПРИЧИНЕНІ 
БАНКАМИ»

– Головний чинник, що спричинив зростання курсу 
– нестабільна політична ситуація. Але, як тільки на-
род побачить, що уряд взмозі впоратися з політичною 
ситуацією в країні, покращиться й економічна. Зрозу-
міло, що для стабілізації ситуації треба вводити жорсткі 
монетарні заходи, збільшувати резерви. Позитивно 
вплине і фінансова допомога від МВФ та Євросоюзу. 
Певні зрушення уже відбулися: пік зростання минув. 

Як на мене, всі спекуляції з валютою спричинені не 
населенням, а саме банками. Населення не скуповує 
валюту в тій кількості, щоби здйснити такий значний 
тиск на долар чи євро. Тому, якщо позбутися недобросо-
вісної конкуренції на валютному ринку, це однозначно 
покращить ситуацію.

Панікувати населенню не варто. Ситуація незаба-
ром покращиться. Про це свідчить той факт, що за день 
курс долара впав на гривню. Можливо, її купівельна 
спроможність залишиться не на тому рівні, що раніше, 
але суттєво не відрізнятиметься. 

Андрій АНТОНОВ, комерційний директор ТОВ 
«Рома»:

«СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ЗМЕНШЕННЯ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНИХ ВИРОБІВ»

Звісно, що через нестабільність ситуації з доларом 
відбувається й підвищення цін на товари. Люди менше 
вкладають у товар, більше у валюту. І, звісно ж, ринок не 
може на це не відреагувати підвищенням цін. З усіх товарів 
найбільше впали продажі алкогольних виробів. У ці товари 
населення вкладає найменше грошей. 

Найбільшу роль в економічній кризі відіграє політична 
нестабільність у державі, Кримський конфлікт. Але, на 
жаль, прогнозувати покращення ситуації найближчим 
часом поки що не можу.

Щоби нардепи добровільно 
позбулися пільг, потрібна 
була революція

«Шановна редакціє! 301 народний депутат проголосував 
за рішення про скасування низки привілеїв та переваг, 
якими користувалися народні обранці. Хотілося б знати, чого 
саме позбулися «слуги народу»? Та яку суму це збереже для 
бюджету України? Бо ж тепер, мабуть, до наступних виборів 
скоротиться список осіб, що рвуться в нардепи? Охочих отримати 
відповідальність без цукерки повинно стати значно менше...

Наперед вдячні – мешканці села Костинці  Cторожинецького 
району»       

Те, довкола чого стільки років ламалися депутатські списи й журналістські 
пера, відбулося: народні депутати України підтримали в цілому законопроект 
№1075 «Про внесення змін до закону України «Про статус народного депутата 
України» (стосовно скасування та обмеження пільг)».

СТАЖ ТА ПЕНСІЇ – ЗА ЗАРОБЛЕНЕ
Зокрема, відтепер не буде зараховуватися до загального та безперервного 

стажу роботи час, який народний депутат після закінчення депутатських по-
вноважень тимчасово не працював через неможливість отримати попередню 
чи рівноцінну посаду. Так само не буде зараховуватися до загального та без-
перервного стажу роботи час перерви в роботі дружини (чоловіка) народного 
депутата в разі не влаштування її (його) на роботу за місцем проживання, 
оскільки це давало право на встановлення процентних надбавок до заробітної 
плати, на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах. 

Із тексту закону «Про статус народного депутата» вилучений абзац, згід-
но з яким час роботи у ВР поширюється на строки присвоєння військових та 
спеціальних звань. 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПОТРІБНА БІДНИМ
Скасована виплата матеріальної допомоги народному депутату в розмірі 

зарплати з урахуванням доплат і надбавок, які отримували працюючі народні 
депутати. Так само не надаватиметься матеріальна допомога в розмірі 50% 
зарплати з урахуванням доплат і надбавок в разі неможливості працевлашту-
вання народного депутата до досягнення ним пенсійного віку за умови, що 
трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 – для жінок. 

У разі виходу на пенсію народному депутату не надаватиметься матеріальна 
допомога в розмірі річного посадового окладу народного депутата за рахунок 
бюджетних призначень на забезпечення діяльності ВРУ.  В разі дострокового 
припинення депутатських повноважень народний депутат не отримуватиме 
одноразової грошової допомоги в розмірі зарплати за три місяці.

Вилучена норма про матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 
двомісячної заробітної плати. Не відшкодовуватимуться й витрати на переїзд 
народного депутата з попереднього місця роботи.  

БЕЗКОШТОВНО ЇЗДИТИ – ТІЛЬКИ У ДЕПУТАТСЬКИХ 
СПРАВАХ

Норму безкоштовного користування діючого народного депутата всіма 
видами транспорту викладено в новій редакції: «У витратах на забезпечення 
діяльності ВРУ передбачаються кошти на проїзд народними депутатами України 
всіма видами транспорту. У кошторисі витрат  на утримання ВР затверджується 
ліміт коштів, які щомісячно видаються народному депутату України для проїзду 
територією України». 

За нардепом-пенсіонером залишається право безкоштовного проїзду на 
території України залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобіль-
ним транспортом у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. 

У ДОРОЗІ – БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ
Скасована стаття 22, яка надавала народному депутату й особі, яка його 

супроводжує, право на першочергове заселення у готелі. Народні депутати 
вже не користуватимуться безкоштовно і залами офіційних делегацій аеро-, 
залізничних  морських та річкових вокзалів, а також парковками 

Стаття 30, яка передбачала обов’язкове державне страхування народного 
депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності ВР, 
вилучена із закону.  

ЖИТЛОВА КОМПЕНСАЦІЯ – ЗА СПИСКОМ
Обов’язкове забезпечення нардепів житлом замінене щомісячною компен-

сацією за оренду житла чи номера в готелі в сумі, визначеній у кошторисі ВРУ. До 
того ж право на таку компенсацію мають нардепи, чиє помешкання розташоване 
на відстані понад 30 км від Києва. А список нардепів, що отримують житлову 
компенсацію, щомісячно оприлюднюватиметься на сайті ВР та щоквартально 
– в газеті «Голос України». 

В цьому законі, однак не зачеплена проблема пенсій, хоча спеціальний 
режим пенсійного забезпечення мають не тільки народні депутати, а понад 
10 категорій громадян України.

За деякими оцінками, всі ці зміни принесуть нам більше ста  мільйонів 
економії  коштів до державного бюджету. Але це  перш за все  – виконання 
обіцянок.

Підготував Дмитро ВАСИЛЕНКО, «Версії»

Інесса ЛЕСЬ, директор магазину «Фокстрот», вул. 
Університетська, 2: 

«ЗРОСТАННЯ ДОЛАРА СПРИЧИНЯЄ 
ІНТЕРЕС ДО ДОРОГИХ ТОВАРІВ»

– Ситуація з курсом долара, що склалася зараз в 
Україні, першочергово впливає на зростання роздрібних 
цін. Компанії не можуть на це не реагувати, бо виручка за 
продаж товарів витрачається, в тому числі, й на закупівлю 
нових. А закуповуються вони в іноземній валюті. Відпо-
відно, компанія, щоби не ризикувати, змушена піднімати 
ціни. З іншого боку, зростання курсу долара спричиняє 
зростання інтересу покупців до дорогих товарів. Наголо-
шую: збільшується не споживчий попит, а саме інтерес 
до дорогих товарів. Те, що відвідувачів у магазині стало 
значно більше, – факт. Те, що покупок не стало більше, 
– теж факт. Це один бік медалі. 

Більшість людей зараз вирішують, як їм зберегти свої 
заощадження: вкласти гривню  в дорогі споживчі товари 
чи вчинити інакше – скажімо, оформити споживчий кре-
дит в магазині й відповідно розтягнути платежі на певну 
кількість місяців. Це вигідно клієнту тим, що та гривня, 
яку він заплатить через місяць-два, вже не матиме тієї 
вартості, яку вона має сьогодні. Тобто, процес знецінен-
ня гривні призводить до того, що людина в результаті за 
певний період часу заплатить менше. 

Загалом же ми не спостерігаємо росту продаж на фоні 
обвалу ринку долара в країні. Я вважаю, що ситуація 
стабілізується. Про це свідчить зниження курсу долара 
в обміннику. Та й аналіз, який проводять фахівці нашої 
компанії, та ціни, які зафіксовані на сьогодні в магазині, 
свідчать про те, що долар далі не зростатиме. 

Підготував Руслан КОЗЛОВ, «Версії» 

Доларові скачки. 
Робимо ставки?

Головною темою тижня стала ситуація 
на Кримському півострові. Але гостра 
політична ситуація формує напруженість і в 
економіці, тож обминути тему економічної 
нестабільності просто неможливо. Курс 
долара то зростає, мов на дріжджах, то 
падає, то знову підіймається. Ми вирішили 
запитати в економістів, банківських фахівців та 
представників споживчого ринку, як такі скачки 
впливають на різні сфери економіки та чого слід 
очікувати в недалекому майбутньому. 



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40,07.35 Огляд преси.
06.45,07.20,07.40,08.20 Гiсть 
студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,12.35,17.05 Погода.
09.10 Т/с «МонтеКрiсто».
10.00,15.00,19.00,21.40 Громад-
ське телебачення.
12.05 «Жива душа поетова свя-
тая...» Свiт поезiї. Т. Шевченко.
12.40 Star-шоу.
14.10 Право на захист.
14.40 Вiкно до Америки.
17.20 Шевченкiвський вечiр.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Д/ф «Стефан Турчак. Пар-
титура долi».
02 .55  Х /ф «Безсмертний 
гарнiзон».
04.25 Д/ф «Герої України Крути. 
Перша Незалежнiсть».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
07.35,00.55 Комедiя «Формула 
кохання».
09.20 Комедiя «Чого хочуть 
жiнки».
11.45 Мелодрама «Манекен-
ниця».
15.20 «1+1 удома: 8 Березня».
17.20 «Восьме березня у велико-
му мiстi».
19.30 «ТСН».
20.30 «Вечiрнiй квартал. 8 бе-
резня».
22.30,02.25 Д/ф «Мiй Шевчен-

ко».
04.25 «Свiт навиворiт 5».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.30 Х/ф «Почуй моє серце».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 12.25 Т/с «Фродя»
13.45,14.20 «Сiмейний суд».
15.05 «Чекай на мене».
18.05,02.50 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гетери майора Со-
колова».
23.00 Т/с «Петрович».
01.00 Д/ф «Вакцини. Бiзнес на 
страху».
01.50 «Подробицi» - «Час».
03.35 М/ф.

   ICTV
06.00 Служба розшуку дiтей.
06.05 Свiтанок.
07.05,19.05 Надзвичайнi новини.
07.55 Факти тижня.
09.00 Х/ф «Чаклунка».
10 .55  Х /ф «Французький 
поцiлунок».
12.55 Х/ф «За бортом».
14.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
16.50 Х/ф «Парубочий вечiр у 
Вегасi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.50 Х/ф «Ржевський проти 
Наполеона».
21.15 Х/ф «Наша Russiа. Яйця 
долi».
22.55 Х/ф «Парубочий вечiр у 
Вегасi 2. З Вегаса до Бангко-
ка». (2).
00.45 Х/ф «Тiло як доказ». (2).
02.25 Т/с «Кiстки».
03.05 Т/с «У чорному списку».
03.50 Стоп-10.
04.40 Про-Ziкаве.ua.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00
.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.55,11.35 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.

07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.15,08.35,19.45,22.40,23.25,2
3.35,03.15,06.15 Тема/Хронiка 
дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05
.35 Час. Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
1 8 . 1 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 3 5 
Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 «Нове Шалене вiдео по-
українськи».
09.00 «Облом.UA. Новий сезон».
11.00 Т/с «Проти течiї».
19.00 Т/с «Вантаж».
21.00 «ДжеДАI».
21.20 Х/ф «Вулкан».
23.20 Х/ф «Довiчно». (2).
01.00 Х/ф «Зiткнення з Зем-
лею». (2).
02.25 Х/ф «Захар Беркут».

   ТРК «УКРАЇНА»
06.40 Т/с «В очiкуваннi любовi».
10.20 Т/с «Яблучний Спас».
14.15 Х/ф «Про що мовчать 
дiвчата».
16.00, 19.20 Т/с «Вiдлига».
19.00 Подiї.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с «Слiд».
23.20 Х/ф «Формула кохання 
для в`язнiв шлюбу».
Профiлактика.
05.00 Щиросерде зiзнання.
05.30 Т/с «Яблучний Спас».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.10, 01.40, 03.10 

«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Погода» 
07.05 М\\фільм «Білосніжка» 
08.30 «Палітра» 
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.05 «Невигадані історії» 
10.25 «Доброго ранку Буко-
вино!»  
11.37«Лідери якості» 
11.50, 19.10 «Зорепад поба-
жань» «Сузір’я почуттів» (рум. 
мов)
12.00 Д/ф «Розкішні маєтки» 
12.30 Д/ф «Дива цивілізації»
12.50, 13.40 М/фільм
14.00 «Невигадані історії» 
14.30 Концертна програма 
15.30, 20.30, 02.40, 03.40, 04.40 
«Телемеридіани» 
15.43 «Зав’язь» 
16.10 «Світ книги»  
16.30 «Міні-мікс»
17.30 «Зелений БУМ» 
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов) 
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Незвичайні куль-
тури» 
22.05 «Роздуми про сокровен-
не» 
22.25 «Час країни»
23.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов) 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає»
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Повір у себе»  
04.10 «Телелітопис краю» 
05.30 «Удосвіта»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:30, 15:05, 21:05 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:45, 14:55, 17:00, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:25, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм» 
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1” 
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»

16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Музична програма» рум.
мов.
17:10 «Хенд мейд»
18:00 «Золоте стремено» 
18:30 «Як я заробив свої міль-
йони»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Дорослі іграшки»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.40 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Русалонька».
10.05 М/с «Фiксики».
10.25 М/ф «101 далматинець 2: 
Пригоди Патча в Лондонi».
11.40 Х/ф «Мiстичнi пригоди 
цуценят Санти».
13.30 Х/ф «Аквамарин».
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
17.10,20.00 Т/с «Кухня».
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Т/с «Дєтка». (2).
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсан-
ти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.00 Т/с «Висяки».
08.25 «Правда життя. Професiя 
телеведучий».
08.55 Х/ф «Солодка жiнка».
10.10 Х/ф «Не ходiть, дiвчата, 
замiж».
11.25 Т/с «Державний захист 3».
19.00,21.40,02.30,04.55 «Випад-
ковий свiдок».
19.30 Т/с «Зниклi безвiсти».
22.00 Т/с «Грабуй награбова-
не». (2).
23.00 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.00 Т/с «Декстер 4». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.50 Т/с «Мертва зона». (2).
03.00 «Таємницi кримiнального 
свiту».
03.30 Х/ф «Цiль номер один». 
(2).

   СТБ
05.05 Х/ф «Камiнний гiсть».
06.45 Х/ф «Зiта i Гiта».
09.45 Х/ф «Дiвич-вечiр».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда про 
зiрок».
20.05 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
21.05 Х/ф «Самара 2».
22.25 «Детектор брехнi 5».
23.30 «Битва екстрасенсiв. Свої 
проти чужих».
01.35 «Один за всiх».
02.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.50 М/с «Маска».
07.55 М/с «Том i Джерi».
09.40 Х/ф «Миттєвостi Нью-
Йорка».
11.25 Х/ф «Чумова п`ятниця».
13.20 Х/ф «Перша дочка».
15.20 Х/ф «Чого хоче дiвчина».
17.25 Х/ф «Охоронець».
20.00 Ревiзор.
22.35 Пристрастi за Ревiзором.
00.05 Репортер.
00.10 Х/ф «Радiсний шум». (2).
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25,03.30 Зона ночi.
02.30 Розквiт українського кiно.
03.35 Моя адреса - Соловки. 
Навiщо перекладати Вергiлiя.
03.50,04.30 Зона ночi. Культура.
03.55 Майстер музи.
04.10 Київ на рубежi сторiч.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.40 Х/ф «Перший лицар при 
дворi короля Артура».
11.10 Х/ф «Зевс i Роксана».
13.00 «КВК-2013».
15.00 «Вечiрнiй квартал».
16.50 М/ф «Кунг-фу Панда».
18.20 «Звана вечеря».
19.20 «Орел i решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Х/ф «Поїздка до Аме-
рики».
00.10 Х/ф «Побачення наослiп». 
(2).
01.45 Х/ф «Острiв скарбiв: Битва 
на островi скарбiв».
03.20 «Нiчне життя».

понеділок10 березня понеділоктеле

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

6 березня, 15 00: Персональна виставка вишивки за мотивами по-
езій Т. Г. Шевченка (автор – Покиданець М. Г. – лауреат премії ім. 
Гараса, заслужений майстер народної творчості України). 
«Наш Шевченко» (твори з фондів ЧХМ, колек-
цій І. Снігура, В. Гамаля, І.Балана).
Обласна виставка–конкурс дитячої творчості «Нові імена». 
«Музейна Шевченкіана» (листівки, марки, книги з фондів ЧХМ).  
В Чернівецькому художньому музеї проводиться відбір робіт до вистав-
ки «Вишиваний дивотвір, 2014р.» – по вівторках 25.02, 04.03, 11.03, 
18.03, 25.03. 2014р. від 12 до 15 год. (рукодільна мережа «Санта»).

ОРГАННИЙ ЗАЛ

08 березня, 18.30: Концерт вокальної музики «Співаю для Вас».
13 березня, 18.30: Творчий проект Віктора Білла «Портрети композиторів».

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

09 березня, 12.00: «Мишкові гулі».

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

08 березня, 18.30: «Кохання у стилі бароко».
09 березня, 18.00: «Тарас і доля».

ПАБ «PUBLIK»

06 березня: «Пестициди», м. Чернівці.
07 березня: «Star Crystal», м. Чернівці.
08 березня: «Карамель», м. Київ і «The Bottles», м. Чернівці. Вхід 30 грн. 
09 березня: «Beer Gun», м. Чернівці. 
10 березня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
11 березня: «Fake Note», м. Чернівці.
12 березня: «Форшлаг», м. Кіцмань.
13 березня: «Калич-блюз», м. Львів.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Академія вампірів»: 16.00, 20.00; «Люблю назавжди»: 14.00, 18.00, 22.00; 
«Робокоп»: 11.50.

КІНОТЕАТР  ЧЕРНІВЦІ

Великий зал: «300 спартанців: Відродження імперії»: 10.10, 13.40, 15.30, 
19.20, 21.20; «Академія вампірів»: 17.20; «Шевченко – 200»: 11.50. 
Малий зал: «Німфоманка – 2»: 21.45, «Вона»: 12.00; «З 8 Березня, чоловіки!»: 
14.20, 17.50; «Знову 16»: 16.10; «Дубровський»: 19.35; «Філомена»: 10.00.
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ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

21 лютого, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру.

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  
майна (предмету іпотеки): 

 ЛОТ № 1 –  адмінкорпус загальною площею 1391,3 кв.м., перехід загальною площею 68,80 кв.м., м'ясо-жировий 
комплекс загальною площею 5023,7 кв.м., приміщення з загонами загальною площею 839 кв.м., ковбасний корпус 
загальною площею 4112,6 кв.м., мийка-охорона загальною площею 55,20 кв.м., холодильник-зарядна станція  сифонів 
загальною площею 8482,20 кв.м., вага автомобільна та ворота. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. М. Тореза,  
31. Правовстановлюючі документи: Договори купівлі-продажу від 11.08.2009 року, бланки серії ВМІ № 491987, ВМІ № 
491988, посвідчені приватним нотаріусом Чернівецького МНО Капіцькою М.І., № в реєстрі 2267. Будівлі: адмінкорпусу 
(літ.А), перехід (літ.А'), м'ясожировий комплекс (літ.Б-V), приміщення з загонами (літ. Б-VII, Б-VIII), приміщення ков-
басного корпусу (літ. Б'''), мийка охорона (літ.Б-IV), приміщення холодильника – зарядна станція сифонів (літ. Б-І, Б-ІХ), 
вага автомобільна (літ.А'''), ворота (1). Адмінкорпус (літ.А) складається з: сходова клітина – 16,40 кв.м., сходова клітина 
– 16,30 кв.м., коридор – 20,30 кв.м., електрична частина – 4,10 кв.м., коридор – 4,00 кв.м., коридор – 3,30 кв.м., кімната 
чергового – 3,60 кв.м., прохідна – 14,30 кв.м., комора – 7,30 кв.м., відділ кадрів – 15,20 кв.м., коридор – 53,80 кв.м., туалет 
– 5,00 кв.м., в.маркет – 11,50 кв.м., кабінет – 10,60 кв.м., 3 комори – 0,60 кв.м., ВТВ – 13,00 кв.м., машинне бюро – 9,00 
кв.м., бухгалтерія – 13,80 кв.м., коридор – 3,90 кв.м., каса – 5,20 кв.м., бухгалтерія – 21,90 кв.м.,комора – 5,60 кв.м., чер-
говий – 8,80 кв.м., комора – 2,40 кв.м., туалет – 3,60 кв.м., комора – 4,60 кв.м., комора – 4,40 кв.м., комора – 7,10 кв.м., АТС 
комора – 6,50 кв.м., АТС – 16,30 кв.м., кабінет голови правління – 32,50 кв.м., приміщення – 5,80 кв.м., кабінет головного 
інженера – 17,80 кв.м., кабінет  - 6,70 кв.м., коридор – 15,60 кв.м., зал – 114,40 кв.м., цех – 15,80 кв.м.,бактеріологічний 
відділ – 10,30 кв.м., 8,60 кв.м., 8,80 кв.м., хім.. відділ – 24,50 кв.м., комора – 6,20 кв.м., дистил. – 4,30 кв.м., вагова – 6,10 
кв.м., умивальник – 1,70 кв.м., коридор – 3,50 кв.м, 1,50 кв.м, комора – 5,70 кв.м., коридор – 18,70 кв.м., умивальник – 
1,10 кв.м., туалет – 1,00 кв.м., комора – 7,20 кв.м,  1,80 кв.м., зал – 15,60 кв.м., комора – 4,50 кв.м., коридор – 2,10 кв.м., 
м’ясний цех – 12,00 кв.м., коридор – 4,20 кв.м., кухня – 49,40 кв.м., посудомиєчна – 9,50 кв.м., 6,20 кв.м., холл – 12,10 
кв.м., буфет – 18,50 кв.м.   Приміщення ковбасного корпусу (літ. Б''') – охоронне приміщення – 15,50 кв.м.,коридор – 28,70 
кв.м.,холодильний відділ – 81,50 кв.м.,охоронне приміщення – 47,80 кв.м. Інші дані невідомі.  Стартова (початкова) 
ціна – 4 752 200.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614110 від 21.02.2014р.) Гарантійний внесок – 237610.00 грн. без ПДВ. 
ЛОТ № 2 -   двокімнатна квартира загальною площею 56,70 кв.м., в тому числі житловою 33,40 кв.м. Місцезнаходження 
майна: м. Чернівці, вул. Кордуби, 8/20. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу від серії ВКО №462104 
від 14.05.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Ліриченко Н.М., зареєстрованого в реєстрі 
за № 1887. Двокімнатна квартира розташована в підвальному приміщенні чотирьохповерховому цегляному будинку, 
загальною площею 56,70 кв.м., в тому числі житловою площею – 33,40 кв.м., складається з двох кімнат (16,60 кв.м., 
та 16,80 кв.м.), ванни (3,60 кв.м.), коридору (6,90 кв.м.), вбиральні (1,90 кв.м.), кухні (10,90 кв.м.). Підлога встелена 
плиткою, вхідні двері та вікна – пластикові, проведено євроремонт, квартира в доброму стані, використовується як офіс 
«Нотаріальна контора». Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 313891.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614113 
від 28.02.2014р.) Гарантійний внесок – 15694.55 грн. без ПДВ. ЛОТ № 3 -   однокімнатна квартира посімейного, спільного 
заселення, загальною площею 29,20 м.кв., що розташована на третьому поверсі п’ятиповерхового цегляного будинку.  
Місцезнаходження майна: м. Чернівці, проспект Незалежності, 54/49. Правовстановлюючі документи: Договір дару-
вання серії ВКІ № 138610 від 16.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Хоменко М.О. і 
зареєстрованого в реєстрі за № 1114. Технічний стан квартири характеризується як задовільний. Квартира розташована 
в районі щільної житлової забудови з розвинутою соціальною інфраструктурою. Складається з: кімнати – 17,1 кв.м., 
ванної – 2,7 кв.м., кухні – 5,5 кв.м., коридору – 3,1 кв.м., обладнана балконом (терасою) – 2,6/0,8 кв.м. Висота приміщень 
– 2,5 м. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 223520.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614095 від 21.02.2014р.) 
Гарантійний внесок – 11176.00 грн. без ПДВ. ЛОТ № 4 -   однокімнатна квартира загальною площею 42,0 кв.м., в тому 
числі житловою площею 22,90 кв.м, яка розташована на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку.  
Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Нікітіна, 7/6. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу від 
03.09.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Хоменко М.О. і зареєстрованого в реєстрі за 
№ 2095. Квартира складається з 1 кімнати – 22,90 кв.м., кухні – 8,20 кв.м., вбиральні – 1,4 кв.м., коридору – 6,20 кв.м., 
3,30 кв.м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекриття – дерево. Висота приміщень – 2,70 м., опалення – пічне. 
Технічний стан квартири – задовільний. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 194922.00 грн. (без ПДВ) (договір 
№ 2614112 від 28.02.2014р.) Гарантійний внесок – 9746.10 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП 
„Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер до-
говору є обов’язковим. Торги призначені на  24 березня  2014 р. об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 
2А. Остаточний термін подачі заяв 24 березня  2014 р  до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту № 
1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на 
депозитний рахунок депозитний рахунок 37312011000139 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 02894548, 
одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції у Чернівецькій області. Остаточна 
оплата за придбаний об'єкт по лотам № 2,3,4 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження про-
токолу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок 37313002002208 в ГУДКУ у Чер-
нівецькій обл., МФО 856135, код 35029484, одержувач: Шевченківський відділ ДВС Чернівецького міського управління 
юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних 
торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 063 836 15 77. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах 
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40,07.35 Огляд преси.
06.45,07.20,07.40,08.20 Гiсть 
студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,17.10 Погода.
09.10 Т/с «МонтеКрiсто».
10.00,15.00,19.00,21.40 Гро-
мадське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Українська пiсня.
13.30 Дорослi iгри.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.15 Подорожуй свiтом з Ю. 
Акунiною.
17.40 Шлях до ЧС ФIФА 2014 
Бразилiя.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Д/ф «Сiмдесятники. 
Тимофiй Левчук».
02.50 Х/ф «Ветеринар».
04.35 «Надвечiр`я».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,
23.50,04.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,20.30 Т/с «Гюльчатай 2. 
Заради любовi».
11.45,12.45,00.55,01.45 Т/с 
«Склiфосовський».
13.45,02.40 Драма «Справа 
лiкарiв».
14.40,04.05 «Красуня за 12 
годин 2».
15.40 Т/с «Свати 4».
16.45,05.05 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».

22.25 «Чотири весiлля 3».
00.05,03.25 Т/с «Касл 2». (2).
05.30 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.25,21.00 Т/с «Гетери майора 
Соколова».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
11.20,12.25,16.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.30,14.20 «Судовi справи».
15.35,16.20 «Сiмейний суд».
18.05,02.55 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця 
спить».
20.00 «Подробицi».
23.00 Т/с «Петрович».
01.00 Д/ф «Дiти-зiрки».
01.55 «Подробицi» - «Час».
03.40 М/ф.

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.50,16.50 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.25,13.00 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
15.50,20.05 Т/с «Чужий район 
2».
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с «Лiсник».
23.40 Х/ф «Зазубрене лезо». 
(2).
01.35 Х/ф «Тiло як доказ». (2).
03.10 Т/с «Кiстки».
03.50 Т/с «У чорному списку».
04.30 Про-Ziкаве.ua.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00

,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,15.35,16.35,
18.35,19.45,22.40,23.25,23.35,
03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,2
3.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 
Час. Пiдсумки дня.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Сержант мiлiцiї», 
1 с.
11.05 Х/ф «Хлiб. Золото. На-
ган».
12.20 Д/ф «Вбивство вiд ку-
тюр».
13.20 Д/ф «Сонячна безодня».
14.20 Д/ф «Французький 
iноземний легiон».
15.10 Д/ф «Вiйськова форма 
Червоної та Радянської армiї».
16.15 Д/ф «Ручний кулемет 
ДП».
16.30,19.00 Т/с «Вантаж».
21.00 «ДжеДАI».
21.20 Х/ф «Харлей Девiдсон i 
ковбой Мальборо». (2).
23.20 Х/ф «Вирощування». (3).
01.15 Х/ф «Жах iз надр». (2).
02.40 Х/ф «Бравi хлопцi».

   ТРК «УКРАЇНА»
07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 
Т/с «Слiд».
10.25, 20.10 Т/с «Шаман 2».
12.15,19.30 «Говорить Укра-
їна».
14.20,23.20 Т/с «Подружжя». 
(2).
18.00 Т/с «Сашка».
22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с «Ментовськi вiйни 

7»(2).
02.40 Т/с «Вiдлига».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм 
08.00, 15.30, 02.40, 04.40 «Те-
лемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.25 «Пам’ять» 
11.10 «Невигадані історії» 
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
12.00 Д/ф «Розкішні маєтки» 
12.30 Д/ф «Дива цивілізації» 
14.00 «Телелітопис краю» 
14.30 Концертна програма 
16.17 «Це моя Буковина» 
16.30 «Ключ до самопізнання»  
16.56 «Країна талантів» 
17.22 «Телемандри» 
17.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
18.00, 23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Невигадані історії» 
20.00 «Зелений БУМ»  
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Незвичайні 
культури» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає»
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Економічний інтерес» 
02.23 «Профстайл» 
03.40 «Урок…для батьків»  
04.10 «Енциклопедія дизайну» 
05.00 Д/фільм  «Стародавні 
культури» 
05.30 «Інновації»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 
19:25, 21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00 «Невідома Укра-
їна»
09:30 «Лікарська справа»

10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»
17:05 «Культура і мистецтво» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Золоте стремено» 
18:30 «Як я заробив свої міль-
йони»
22:00 Х/ф «Сховище»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с «Русалонька».
09.20 Єралаш.
10.10 Одна за всiх.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.25 Т/с «Любить не любить».
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
17.10,20.00 Т/с «Кухня».
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Т/с «Дєтка». (2).
02.15 Т/с «Кремлiвськi кур-
санти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Х/ф «Зiрка привабливого 
щастя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Резервiсти».
10.00 «До суду».
11.00,03.20 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
12.00 Т/с «Детективи».
13 .00 ,19 .30  Т /с  «Зник л i 
безвiсти».
14.50,17.00 Т/с «Банди».
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Грабуй награбова-
не». (2).
23.00 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.00 Т/с «Декстер 4». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.45 Т/с «Мертва зона». (2).
02.55 «Таємницi кримiнального 
свiту».
04.40 «Випадковий свiдок».

   СТБ
05.50 «Чужi помилки. Про що 
мовчало село».
06.35,16.00 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
10.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
11.55,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.50,00.05 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Х/ф «Самара 2».
22.25 «Хата на тата».
02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Вiйна свiтiв. Ревiзор 
проти Шефа.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Черепашки-нiндзя».
06.35 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.50 Т/с «Щасливi разом».
14.55 Х/ф «Блакитна лагуна».
18.00,23.55 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Блакитна лагуна 2».
00.00 Х/ф «Мiй янгол-охоро-
нець».
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50,02.50 Зона ночi.
01.55 Iван Мазепа.
02.55 Кращi... Серед повитух.
03.10 Земцi.
03.25 Чи повернеться лiкар?
03.40 Добродiйна медицина.
03.50 Зона ночi. Культура.
03.55 Катерина Бiлокур. По-
слання.
04.00 Вiр менi.
04.20 Зона ночи. Культура.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрас-
на няня».
08.30 М/ф.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,21.00 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40,07.35 Огляд преси.
06.45,07.40,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,17.35 Погода.
09.10 Т/с «МонтеКрiсто».
10.00,15.00,19.00,21.40 Громад-
ське телебачення.
12.00,14.30,18.35 Новини.
12.10,18.20,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Як Ваше здоров`я?
13.25 Ближче до народу.
13.55 Книга.ua.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.10 Свiтло.
17.40 Околиця.
18.00 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Д/ф «Мiф про Нiберу».
02.55 Х/ф «Ветеринар».
04.35 Дорослi iгри.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.3
0,05.10 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10 Х/ф «Iсторiя кохання, або 
Новорiчний розiграш».
11.10,12.50,00.35,02.05 Т /с 
«Склiфосовський».
13.50,02.55 Драма «Справа 
лiкарiв».
14.45,04.25 «Красуня за 12 годин 
2».
15.40 Т/с «Свати 4».

16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».
20.30 Т/с «Гюльчатай 2. Заради 
любовi».
23.45,03.40 Т/с «Касл 2». (2).
05.25 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.25,21.00 Т/с «Гетери майора 
Соколова».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.20 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
11.20,12.25,16.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.30,14.20 «Судовi справи».
15.35,16.20 «Сiмейний суд».
18.05,02.50 «Стосується кожного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
23.00 Т/с «Петрович».
00.55 Д/ф «Ген жорстокостi».
01.50 «Подробицi» - «Час».
03.35 М/ф.

   ICTV
05.30 Факти.
05.55 Свiтанок.
07.00,16.50 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
1 0 . 0 5 , 1 3 . 5 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
10.15,13.00 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Вулицi  розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
14.55 Х/ф «Єгер».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Чужий район 2».
21.00 Свабода слова з Андрiєм 
Куликовим.
00.00 Т/с «Лiсник».
01.50 Х/ф «Вiчно молодий». (2).
03.30 Т/с «Кiстки».
04.10 Т/с «У чорному списку».
04.50 Про-Ziкаве.ua.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00
.30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.1
5,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.

06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18
.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,13.10,18.35,19.4
5,22.10,22.45,23.25,23.35,03.15,06
.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23.5
0 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.0
0,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 
дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

    «2+2»
06.00 М/ф.
06.30 Т/с «Сармат».
18.30 «Новини 2+2».
19.00 Т/с «Вантаж».
21.00 «ДжеДАI».
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Баварiя 
- Арсенал. Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд 
iгрового дня.
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Атлетiко - Мiлан.
02.35 Х/ф «Все перемагає любов».

   ТРК «УКРАЇНА»
07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 Т/с 
«Слiд».
10.25, 20.10 Т/с «Шаман 2».
12.15,19.30 «Говорить Україна».
14.20,23.20 Т/с «Подружжя». (2).
18.00 Т/с «Сашка».
22.00,03.55 Подiї дня.
00.20 Т/с «Ментовськi вiйни 7»(2).
02.10 Х/ф «Формула кохання для 
в`язнiв шлюбу».

04.25 Т/с «Вiдлига»,
05.30 Т/с «Яблучний Спас»,

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне» 
06.30, 08.30, 09.30, 13.20, 01.40, 
03.10 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.05 М \\фільм «Білосніжка» 
09.00 Д/фільм «Смаки культур»
10.05 «Між минулим і майбутнім» 
10.30 «Одвічні цінності» (рум. мов) 
11.00 «Спорт-тайм» 
11.30 «Палітра» 
12.00 Д/ф «Розкішні маєтки» 
12.30 Д/ф «Дива цивілізації» 
12.50, 13.50 М/фільм
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Но-
вини» 
14.00 «Зав’язь» 
14.30 Концертна програма
15.30 «Урок… для батьків» 
16.17 «Світ книги» 
16.30 «Ключ до самопізнання» 
17.00 «Буковинчики-веселинчики» 
17.30 «Країна талантів» 
17.56 «На музичній хвилі»(рум.
мов.)
18.22 «Спорт-тайм» 
19.30 «Подіум її життя» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Незвичайні куль-
тури» 
22.25 «Час країни» 
23.00 «Захисник Вітчизни-ряту-
вальник» 
23.30 «Пам’ять» 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце наполягає»
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»  
03.40, 04.40 «Телемеридіани» 
04.10 «Між минулим та майбутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Удосвіта»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»

09:00, 16:00 «Невідома Україна»
09:30 «Лікарська справа»
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графу»
17:05 «Культура і мистецтво» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Золоте стремено» 
18:30 «Як я заробив свої міль-
йони»
22:00 Х/ф «Звуки реггі»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки му-
танти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с «Русалонька».
09.20 Єралаш.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
14.25 Т/с «Любить не любить».
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10,20.00 Т/с «Кухня».
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Т/с «Дєтка». (2).
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.30 Х/ф «Прорив».
06.50 Х/ф «Iдеальний злочин».
08.30,05.00 «Випадковий свiдок».
09.00 «Резервiсти».
10.00 «До суду».
11.00,03.45 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Зниклi безвiсти».
14.50,17.00 Т/с «Банди».
16.45,19.00,21.40,02.25,04.30 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Грабуй награбоване». 
(2).
23.00 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.00 Т/с «Декстер 4». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.55 «Таємницi кримiнального 

свiту».
03.20 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
05.35 «Чужi помилки. Карти, грошi, 
три сестри».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.55 «Зiркове життя. Найбажанiшi 
женихи i нареченi свiту».
10.55 Х/ф «Мрiяти не шкiдливо».
12.40,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.35,00.15 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Х/ф «Самара 2».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
02.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти 
Шефа.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Черепашки-нiндзя».
06.35 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
09.00,17.05 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.50 Т/с «Татусевi доньки».
15.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2».
18.00,00.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Блакитна лагуна».
00.05 Х/ф «Головне - не бояти-
ся». (2).
01.50,02.40 Зона ночi.
01.55 Десята муза в Українi.
02.25 Жарптиця.
02.45 Становлення українського 
нiмого кiно.
03.45,04.25 Зона ночi. Культура.
03.50 Легендарне парi.
04.00 Рай.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
08.30 М/ф.
10.00 Х/ф «Зевс i Роксана».
11.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,21.00 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 «Нiчне життя».
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7 ознак надійної установи для відкриття депозиту
Велика трилітрова банка, схованки в матраці або 

під дошкою на кухні – вже давно не найактуальніший 
спосіб зберегти заощадження серед українців. Згідно 
з оприлюдненими нещодавно даними, за 2013-й обсяг 
депозитів населення в банках виріс на 19%, що є одним 
з найкращих показників за останні три роки. Це означає, 
що довіра до фінансових установ у населення зростає. 
Але як не помилитися у виборі банку для своїх кровних 
заощаджень? Ось 7 важливих факторів, на які радять 
звернути увагу експерти «ТЕРРА БАНКУ».

1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
ДЕПОЗИТНИХ ПРОГРАМ

Потреби в кожного вкладника 
різні. Комусь потрібно накопичити 
кошти на велику покупку, комусь – 
перетримати гроші місяць-другий 
на рахунку до важливої події. Звід-
си питання: в якій валюті шукати 
депозити. Наприклад, хтось може 
відкладати на придбання автомобіля 
в доларах, другий – на поїздку до 
Європи в євро, а третьому знадобить-
ся заплатити за навчання у гривні. 
Важливим питанням є й можливість 
поповнення депозиту. Особливо 
часто цікавляться нею пенсіонери, 
які, як правило, відкладають по-
рівняно невеликі суми. Але роблять 
це регулярно протягом кількох років 
поспіль.

Щоби задовольнити потреби 
всіх клієнтів, «ТЕРРА БАНК» розро-
бив одразу 9 депозитних програм. 
Наприклад, прибутковість одного з 
найбільш популярних у банку вкладів 
«Весняні барви» складе до 27% річ-
них у гривні, 12,5% річних у доларах 
США і 11% річних в євро.

Вклад «Яскрава сімка» дозволяє 
отримувати відсотки за депозитом 
щотижня за ставкою 25% річних у 
гривні, 12% у доларах США, 10% в 
євро, при цьому термін депозитного 
вкладу складає 7 днів із можливістю 
пролонгації. Що довше гроші пе-
ребувають у банку, то вищою стає 
відсоткова ставка. Адже за кожної 
наступної автоматичної пролонгації 
до неї додається + 0,25%.

Зі вкладом «Без обмежень» мож-
на вільно управляти своїми грошови-
ми коштами, поповнюючи рахунок і 
знімаючи частину грошей протягом 
необмеженого терміну. І отримувати 
відсотки за фактичну кількість днів 
на депозитному вкладі за ставкою 
25% річних у гривні, 12% річних у 
доларах США і 10% річних у євро.

Крім того, банк пропонує й 
платіжні картки «Прибуткова» , 
«Interestна картка» , «Interestна 
картка ЛЮКС», які є аналогами кла-
сичних депозитних вкладів. При 
цьому доступ до коштів, розміщених 
на платіжних картах, клієнт має ці-
лодобово і може ними скористатися 
у будь-який зручний для себе час. 
Процентна ставка за цими картками 
коливається від 14 до 15,5%, залеж-
но від продукту.

2. НАЯВНІСТЬ ПРОГРАМ 
ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ 
ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ

В Україні працює понад 170 бан-
ків. Практично кожний з них про-

понує власні депозитні програми. 
Ставки за вкладами можуть бути 
схожими. І орієнтуватися тільки на 
них при виборі банку для збереження 
заощаджень було б неправильно. 

Тож другим фактором, на який варто 
звернути увагу при вивченні умов 
фінустанов, є програми лояльності 
для вкладників – як для нових, так і 
для наявних. 

Найбільш привабливим є банк, 
який однаково дбайливо працює зі 
всіма вкладниками і позичальника-
ми. Яскравий приклад – програма 
«Подяка» від «Терра Банку» для на-
явних клієнтів і програма лояльності 
для нових вкладників, які укладають 
договір на депозит «Весняні барви». 
Так, у рамках програми «Подяка» 
«ТЕРРА БАНК» пропонує постійним 
клієнтам додатковий відсоток за на-
явним строковим вкладом в розмірі 
0,15% річних у гривні та 0,1% у до-
ларах США та євро.

«У нас є дві категорії клієнтів: 
хороші та дуже хороші. Ми дуже 
цінуємо довіру наших клієнтів, їхню 
прихильність до наших фінансових 
продуктів та послуг. Головне, що ми 
намагаємося висловити акцією «По-
дяка» – наша вдячність за їхню довіру 
до «Терра Банку», – говорить голова 
правління установи Олег Савощенко.

Наявність таких програм не лише 
демонструє турботу банку про своїх 
клієнтів, але й його впевненість у 
завтрашньому дні, наявність дов-
гострокових програм стратегічного 
планування.

3. АПОЛІТИЧНІСТЬ 
ФІНУСТАНОВИ

Гроші полюбляють тишу. Та 
коли вони працюють не тільки для 
економічних проектів, а й для полі-
тичних потреб, навряд чи цього пра-
вила вдасться дотриматися повною 
мірою. У «ТЕРРА БАНКу» від самого 
початку вирішили сконцентруватися 
на роботі з фізособами, а також на 
кредитуванні економічно вигідних 
проектів. Це дозволить клієнтам 
не відчувати ризиків зовнішнього 
втручання в роботу банку, а значить, 
бути впевненими у безпеці їхніх за-
ощаджень – незалежно від поточної 
соціально-політичної ситуації.

«Традиційно найбільша кіль-
кість наших вкладників – пенсі-
онери.  Нам дуже приємно мати 
довіру таких клієнтів. Адже вони є 

найбільш обережними, багато разів 
подумають, кому довіритися, перш 
ніж вкласти свої кошти. Найпопу-
лярніші вклади – для пенсіонерів із 
можливістю поповнення. Ще одна 
велика категорія наших вкладників 
– сегмент «середній клас плюс». 
Вони розміщують у нас кошти, заро-
блені у власному бізнесі або на ме-
неджерських позиціях. Це гроші для 
майбутнього навчання їхніх дітей, 
лікування батьків, першого внеску 
для купівлі житла. Ми не можемо 
дозволити собі  високоризикові 
операції з такими коштами, оскільки 
повинні дбати про безпеку та надій-
не збереження цих заощаджень. На 
підставі саме таких постулатів ми й 
будуємо стратегію нашої роботи», – 
зазначає Олег Савощенко.

4.ЗРОЗУМІЛА СТРАТЕГІЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ГРОШЕЙ

Не секрет, що економіку руха-
ють уперед саме кошти населення. 
Щоби заробити для своїх вкладників 
високі відсотки за депозитами, банк 
інвестує зібрані кошти як в креди-
тування підприємств, так і в позики 
для фізосіб. Наприклад, в іпотечні 
програми. Розуміння, куди йдуть 
гроші і наскільки ризиковими є ці 
вкладення, дає можливість оцінити, 

наскільки реальними є обіцяні від-
сотки і наскільки надійно захищені 
кошти вкладників.

Таким індикатором може бути 
наявність різноманітних, реально 
д іючих програм кредитування. 
Вони повинні бути не вузьконіше-
вими (наприклад, кредитування 
будівництва конкретного будинку 
або купівлі обладнання тільки для 
одного підприємства), а ринковими. 

Один із прикладів – спільні про-
грами із Фондом сприяння моло-
діжному житловому будівництву, 
Державною іпотечною установою. 
Щоби працювати з  ними, треба 
пройти масу процедур. Робити це, 
не маючи наміру активно видавати 
кредити, банк не буде.

Якщо ж фінустанова пропонує 
великий перелік депозитних про-
грам, а в розділі «Кредити» на його 

сайті порожньо, відразу має ви-
никнути питання: за рахунок чого 
вкладники отримають свої відсотки.

«За 2013 рік «ТЕРРА БАНК» сут-
тєво збільшив обсяг активних опе-
рацій за рахунок іпотечних проектів 
спільно з Державною іпотечною 
установою, а також популярних 
сьогодні кредитів готівкою, кре-
дитів на банківські картки. Крім 
того, банк активно працює в такому 
нішевому сегменті як кредитування 
покупки вживаних автомобілів. Цілі 
на 2014 рік – подальше збільшення 
обсягів виданих кредитів, приріст 
кредитного портфеля з урахуван-
ням диференційованого, зваженого 
підходу до ризиків і вихід в ТОП-30 
банків України за обсягом активів», 
– розповів голова правління банку 
Олег Савощенко.

5. ДИНАМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ БАНКУ

Якщо фінустанова запланувала 
на найближче майбутнє істотне 
зростання, це означає, що вона 
впевнено стоїть на ногах і зможе 
якісно захистити й примножити 
заощадження своїх вкладників. 
Приміром, якщо в цілому по системі 
за минулий рік банки наростили 
кредитування юридичних осіб лише 
на 15%, то «ТЕРРА БАНК» проде-

монстрував зростання на рівні 60%. 
Хороший приріст і за депозитами 
фізичних осіб: якщо в цілому по 
системі банки показали збільшення 
депозитних портфелів на 19%, то в 
«Терра Банку» зростання склало 
35%.

Але на цьому банк не зупиня-
ється. Наступного року установа 
планує далі нарощувати депозитний 
і кредитний портфель, розширю-
вати власну мережу банкоматів 
та ПОС- терміналів для карткових 
розрахунків, довести до 15 число 
партнерських систем грошових пе-
реказів, подвоїти випуск платіжних 
карт. Крім того, тут будуть активно 
впроваджувати інноваційні техно-
логії, наприклад, систему мобіль-
ного банкінгу та отримання кредитів 
за допомоги мобільного телефону.

6. НАЯВНІСТЬ РЕКЛАМИ 
БАНКУ

Зовсім не обов'язково, щоби 
банк рекламував себе в найдо-
рожчих журналах і на телебаченні. 
Мудрий банк, який дбає про свою 
репутацію, дуже обережно, точково 
підходить до розміщення рекламних 
повідомлень. Наприклад, ніколи не 
буде розміщувати інформацію про 
депозити для пенсіонерів у бізнес-
журналі. Це говорить про дбайли-
вий підхід у використанні власних 
коштів, а значить – і коштів клієнтів.

7. ДОДАТКОВІ 
МОЖЛИВОСТІ БАНКУ

Обираючи фінустанову для за-
ощадження своїх коштів, ми фак-
тично обираємо для себе довгостро-
кового фінансового партнера. І, як 
із будь-яким партнером, якщо він 
проявляє свою надійність в одному 
продукті, логічно було б скориста-
тися всією лінійкою його послуг у 
режимі «єдиного вікна». Саме за та-
ким принципом організована робота 
філіальної мережі «ТЕРРА БАНКу», 
що складається з 54 відділень на 
всій території України. 

Тут можна не тільки покласти 
гроші на депозит, але й скористати-
ся чи не найбільшим у країні пере-
ліком систем грошових переказів, 
оплатити комунальні послуги без 
комісії, отримати кредит готівкою 
або на будь-які споживчі цілі, офор-
мити платіжну карту (від бюджет-
ного Visa Eleсtron до преміального 
Visa Platinum), скористатися цілим 
спектром фінансових сервісів бан-
ку, у тому числі мобільним банкінгом 
«UFN – Mobi» від «ТЕРРА БАНК». Це 
дозволяє отримати повний набір 
банківських послуг недалеко від 
місця проживання чи місця постій-
них покупок.

Але особливі переваги отриму-
ють власники платіжних накопи-
чувальних (наприклад , «Прибут-
кова») та пенсійних карт «ТЕРРА 
БАНКу». Адже фінустанова – одна 
з небагатьох – нараховує до 14% 
річних доходу в гривні на залишки 
коштів на карткових рахунках за 
фактичну кількість днів. Не оформ-
ляючи окремо депозитний договір, 
клієнт банку може отримувати непо-
ганий прибуток, який з надлишком 
покриє інфляційні очікування.

Аліна КУРБАТОВА

Р

Як обрати банк для 
зберігання статків?
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Жінки в житті…

… Тараса Шевченка 

На тиждень 10-го числа «Версій» припадає три події, знаменні для світу, українців і 
буковинців зокрема. 200-річчя Великого Кобзаря, 65-ті роковини автора «Червоної 
рути» і дуже миле, коли з нього зняли ідеологічний присмак, свято 8 березня. Оскіль-
ки відомий вислів про те, що мужчину створює жінка, ми й вирішили розповісти, які 
жінки вплинули на життя й творчість Тараса Шевченка і Володимира Івасюка.

Тарас Шевченко писав замітки до газет про 
16-річну актрисочку, з якою хотів одружитися, 
а закоханій у нього княжні подарував свій 
автопортрет...

 дитяча симпа-
тія та підлітко-
ва закоханість 
не встигли 
перерости у 
справжнє гли-
боке почуття: 
15-річного Та-
раса забрали 
«козачком» до 
обслуги його 
пана Павла 
Енгельгардта 
у Вільні. Тож 
своє перше ко-

хання Тарасові залишалося тільки згадувати 
і малювати. До Кирилівки Шевченко потра-
пив знову аж через 14 років – уже як вільна 
людина, здібний столичний художник і поет. 
На той час Оксана була вже заміжня й мала 
двох дітей.

СВЯТО ПРИСТРАСТІ ІЗ 
ЗАКРЕВСЬКОЮ
На одному з балів Шевченко позна-

йомився з дружиною відставного 
полковника Ганною Закревською. 21-річна 
пані полковникова пробудила в Тарасові 
чуттєві порухи серця. І коли полковник За-
кревський запросив молодого художника до 
свого маєтку в Березову Рудку, щоби той на-

малював портрети його сімейства, Шевченко 
з охотою погодився. Тарас малював родину 
Закревських неквапливо, щоби довше побути 
поруч із «Ганною вродливою», як пізніше він 
назвав свою кохану в одному з віршів. 

…Уже на засланні Шевченко 
згадував Закревську, присвятивши їй 
вірша «Якби зустрілися ми знову». Та у 
житті зустрітися зі своєю пасією йому більше 
не довелося: вона померла у 35 років, саме 
того року, коли поет отримав звільнення після 
10 років  солдатчини.

НЕРОЗДІЛЕНЕ КОХАННЯ КНЯЖНИ 
ВАРВАРИ
На тому ж балі Шевченка познайомили 

із племінницею декабриста Рєпніна. 

Аристократка з вищого шару еліти, княжна 
раптом загорілася коханням до поета і за-
пропонувала йому пожити у своєму маєтку. 
Проте вона була на шість років старшою від 
Тараса і той радше сприймав її як свого роду 
опікунку, а не як коханку. Натомість княжна 
своїх почуттів не приховувала. Зізнавалася 
у коханні до Шевченка в листах. Власноруч 
сплела для нього шалик. Відповісти кохан-
ням Тарас не міг, але подарував княжні свій 
автопортрет. У Яготині Тарас прожив десь 
півроку і знову повернувся до Петербурга.

Із Варварою Рєпніною поет зустрівся 
через 15 років після першої зустрічі, коли про-
їздом через Москву повертався із заслання. 
Варварі було вже 50…

ПОМСТА ІМПЕРАТРИЦІ
До речі, існували припущення,  що 

найсуворіше з усіх «братчиків» ро-
зігнаного Кирило-Мефодіївського братства 
покарання – заслання до Казахстану – Шев-
ченко отримав через бажання імператриці 
Олександри помститися за порівняння її із 
засушеним опеньком у поемі «Сон» - це ж теж 
суто жіночий вплив на долю поета. На відміну 

Уважний читач відчує якесь ідеологічне провалля між Шевченком у 
момент його викупу з кріпацтва – і творцем «Кобзаря», учасником «не-
формального», як зараз би сказали, об’єднання, за що він поплатився 
найсуворіше з усіх побратимів… 

Сумний погляд з-під насуплених брів. Під густими, понуро 
опущеними вусами сховався легкий натяк на усмішку... 
Це вже Шевченко останніх літ – після заслання. 

А він же у мистецькому колі жив цілком світським життям: дарував 
квіти жінкам, освідчувався у коханні – усно й письмово… Хіба ж міг модний 
столичний художник, епатажний поет, завсідник припортових петер-
бурзьких трактирів, любитель рому й сигар, поціновувач театральних 
вистав, бажаний гість на балах і в аристократичних салонах Тарас Гри-
горович Шевченко не любити жінок? І хіба можна було такого не любити?

ПОЦІЛУНОК ПІДПАСКА
Оксанка Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і меш-

кала по сусідству. Рано осиротілий Тарас до сліз жалів себе на 
самоті, з самими тільки вівцями. І одного разу прийшла Оксанка — така ж, 
як він, мала пастушка… Спогад про поцілунок, яким висушила його сльози 
Оксана, закарбований в одній із чудових ліричних поезій Шевченка.Але 

від теперішнього захоплення зовнішністю подіумних 
модельок, краса такого ґатунку тоді була не в моді, і на 
захист ображеної дружини російський імператор суворо 

покарав поета.

КОХАЙТЕСЯ, ПОЕТИ, ТА 
НЕ З АКТРИСАМИ…

Десять років сол-
датського побуту 

остаточно зруйнували 
особисте життя поета. 
Компанія вічно п’яних 
офіцерів, замість врод-
ливих панянок – за-
мурзані казашки... 
Шевченку минав лише 
44-ий, коли новий імпе-

ратор підписав указ про 
помилування, та він уже 

почувався страшенно старим 
чоловіком. Тарас ще й відпустив 

кошлату бороду, із якою справді 
скидався на старезного діда. Дорогою 

до Петербурга Шевченко на кілька місяців 
зависнув у Нижньому Новгороді. Жіночки з місцевого бо-
монду навперебій замовляли йому портрети, а художник 
оцінював їх прискіпливим оком. І спраглий кохання поет 
таки знайшов у Нижньому Новгороді дівчину своїх мрій. 
16-річна актриска Катя Піунова здавалася йому ідеалом 
жіночої вроди.

Заради її театральної кар’єри Шевченко викликав до 
Нижнього знаменитого актора Михайла Щепкіна, і той 
упродовж трьох днів грав у спектаклях разом з Піуновою. 
Шевченко написав про її гру захоплену замітку до місцевої 
газети, яку передрукувала московська преса. Закоханий 
Шевченко зовсім втратив голову. Але молода актриса 
виявилася невдячною – а може, просто не наважилася 
пов’язати своє життя з модним, але скандально відомим 
художником, майже на тридцять років старшим від неї. 
Вона переїхала у Казань, де й одружилася з 25-річним 
актором.

ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ…
Останньою сімейною мрією 46-річного Тараса було 

придбати землю під Каневом, збудувати хату й 
одружитися. 

Останнім коханням 
поета стала ще одна 

молода дівчина – 
19-річна Лукерія 
Полусмак, яка 
наймитувала 
в Петербурзі. 
Тарас зваблю-
вав її дорогими 
подарунками. 
Шевченко на-
купив їй су-

конь, капелюш-
ків, туфель, перс-

нів, білизни, сере-
жок з медальйонами, 

коралів і навіть Євангеліє 
в білій оправі із золотими края-

ми. Тільки за один день (3 вересня 1860 року) він витратив 
на презенти понад 180 рублів! Але дівчина не збиралася 
полишати столичне життя і переїжджати до села в Україні. 
Вона покинула поета і вийшла за перукаря Яковлєва…

ГЕНІЇ БУВАЮТЬ НАЇВНІ, ЯК ДІТИ
Шевченкові в жінці більше важила почуттєвість, 

чуйність, вроджена доброта, ніж інтелект, такт. 
Поет спілкувався з жінками високої освіти, доброго вихо-
вання, а вибирав із середовища, з якого сам вийшов. Чи 
міг він у такому випадку бути щасливим? Навряд. Прикро, 
але справжня народна слава і жіноча любов прийшли до 
Тараса Шевченка тільки після його смерті. Але постатi 
Шевченкових героїнь можуть послужити зразками для 
найкращих художників слова та пензля.
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8-9Жінки в житті… … Володимира Івасюка

Сторінку підготували Лідія КИРИЛЮК, Лариса ХОМИЧ, «Версії»

На тиждень 10-го числа «Версій» припадає три події, знаменні для світу, українців і 
буковинців зокрема. 200-річчя Великого Кобзаря, 65-ті роковини автора «Червоної 
рути» і дуже миле, коли з нього зняли ідеологічний присмак, свято 8 березня. Оскіль-
ки відомий вислів про те, що мужчину створює жінка, ми й вирішили розповісти, які 
жінки вплинули на життя й творчість Тараса Шевченка і Володимира Івасюка. «Червона рута» заполонила світ на рубежі 70-х минулого 

століття.  А вихований і навіть сором’язливий красень 
Володя миттєво став кумиром жіночої половини слухачів і 
глядачів.

МАМА, МІЛЯ, СЕСТРИ
Володі Івасюку несказан-

но пощастило: він провів 
дитинство у люблячому жіночому 
колі. Батько, Михайло Григорович 
Івасюк, майбутній письменник і 
літературознавець, познайомився 
із майбутньою дружиною, Софією 
Карякіною, на засланні в Сибіру. 
Директор тамтешньої восьмирічки, 
красуня, розумниця, любляча й 
вимоглива до дітей, Софія Іванів-

на створювала справжню сімейну 
атмосферу. Син Володя й сестри 
Галя та Оксана змалечку звикли до 
підтримки одне одного. Молодша 
сестра, Оксана, досі згадує, скільки 
уваги він їй приділяв. А з «Колиско-
вою для Оксаночки» Володя навіть 
брав участь у першому в своєму 
житті музичному конкурсі. 

Добра й мудра трудівниця няня 
Міля – як називали в сім’ї Івасюків 
Магдалину Порфирівну Коделюк 

– прожила в цій родині багато ро-
ків, оточуючи турботою усіх трьох 
дітей…

Тож не дивно, що юний Володя 
виріс водночас палким та розсудли-
вим і зовсім не нагадував поведін-
кою улюбленців публіки. Ті, кому 
пощастило з ним спілкуватися, від-
значали його поважливе ставлення 
до жінок і вміння вислуховувати 
співрозмовника…

ЛЮБОВ З МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ
Ще у Кіцмані Володя почав опановувати гру на скрипці. Але 

його діяльна натура потребувала чогось більш активно-
го. Він створює  ансамбль «Буковинка», солісткою стала учениця 
тієї ж музичної школи Людмила Шкуркіна. Музична дружба пере-
росла у кохання. І хоча з переїздом родини Івасюків до Чернівців 
і вступом дівчини до Київського театрального інституту все якось 
зійшло нанівець, заміж Людмила вийшла тільки по смерті Володі.

Заслужена артистка України Людмила Шкуркіна живе нині у 
Севастополі.

КОХАННЯ У БІЛИХ ХАЛАТАХ
Марія Соколовська навчалася 

в одній групі з Володею і ви-
ступала з ним в ансамблі Чернівецького 
медичного інституту. На курсі всі знали, 
що «Червона рута» написана  саме для 
Марії. Це їй показав він перший варіант 
твору 1968-го, за два роки до всесоюзної 
прем’єри у 1970-му. Лікар Марія Соко-
ловська-Марчук  і досі зберігає зошит, 
у якому рукою композитора написані 
слова «Червоної рути» із написом «Мусі 
від Володі». А свого часу французи про-
понували пані Марії за цей автограф три 
тисячі доларів.

СПІВОЧА СОФІЯ 
Володимир Івасюк розповідав, що коли пише пісню, відразу уявляє собі, хто і як 

співатиме. Від 1971 року це найчастіше була Софія Ротару. Та й для її становлення 
як співачки пісні Івасюка мали неабияке значення. Можна сказати, що Софія переспівала 
усі пісні Івасюка. І так, як вона, не виконував їх більше ніхто.

У ті роки багато телеглядачів писали на телестудії усієї країни, чи правда, що Володю 
пов’язує із Софією кохання. Любов була й справді взаємна – до пісні. Однакова самовід-
дача, невтомна праця, прагнення довести твір і виконання до довершеності. 

А в особистому житті Володя захоплювався нею як зразком жіночої вірності. Це дуже 
імпонувало композитору, який все життя мав за зразок сім’ю власних батьків.

«ЧЕРВОНА РУТА» НА ТРАЛЦІ
13 вересня 1970 року Театральна площа Чернівців стала 

естрадним майданчиком, з якого у світ разом з переляканими голубами Тралки 
злетіла «Червона рута». Її співали, під неї танцювали, її переписували російськими літерами 
для друзів з Росії…  А гарна пара – сам композитор і солістка ансамблю Медичного інституту 
Олена Кузнєцова – на багато років стали трендовою картинкою до пісні. Збереглися й фото-
графії з запису на студії. Як згадує сестра Володимира Івасюка Галина, вони співали лице 
в лице, примруживши очі, майже не дивлячись одне на одного. Важко тепер судити, чого 
було там більше – людського почуття чи творчого натхнення…

«ЕЛЕГІЇ ДЛЯ ГАЛІ»
Багато хто стверджував, що цей твір написаний для 

однієї з сестер Володимира. Але зміст і спогади 
студентських друзів наводять на думку, що адресат – відо-
ма нині письменниця, автор багатьох поетичних збірок і 
прозових творів, лауреат численних літературних премій 
Галина Тарасюк. Важко судити, чому не склалося, але ті, хто 
пам’ятають їх разом, впевнені: це було Кохання. Обапільне, 
ніжне й пристрасне водночас. «Івасюк – Тарасюк! Як гарно 
римується», – жартував Володя.  Це до неї звертався він із 
твором «Пісня буде поміж нас». Сама письменниця визнає: 
нічого подібного в її житті більше не було.

від теперішнього захоплення зовнішністю подіумних 
модельок, краса такого ґатунку тоді була не в моді, і на 
захист ображеної дружини російський імператор суворо 

покарав поета.

КОХАЙТЕСЯ, ПОЕТИ, ТА 
НЕ З АКТРИСАМИ…

Десять років сол-
датського побуту 

остаточно зруйнували 
особисте життя поета. 
Компанія вічно п’яних 
офіцерів, замість врод-
ливих панянок – за-
мурзані казашки... 
Шевченку минав лише 
44-ий, коли новий імпе-

ратор підписав указ про 
помилування, та він уже 

почувався страшенно старим 
чоловіком. Тарас ще й відпустив 

кошлату бороду, із якою справді 
скидався на старезного діда. Дорогою 

до Петербурга Шевченко на кілька місяців 
зависнув у Нижньому Новгороді. Жіночки з місцевого бо-
монду навперебій замовляли йому портрети, а художник 
оцінював їх прискіпливим оком. І спраглий кохання поет 
таки знайшов у Нижньому Новгороді дівчину своїх мрій. 
16-річна актриска Катя Піунова здавалася йому ідеалом 
жіночої вроди.

Заради її театральної кар’єри Шевченко викликав до 
Нижнього знаменитого актора Михайла Щепкіна, і той 
упродовж трьох днів грав у спектаклях разом з Піуновою. 
Шевченко написав про її гру захоплену замітку до місцевої 
газети, яку передрукувала московська преса. Закоханий 
Шевченко зовсім втратив голову. Але молода актриса 
виявилася невдячною – а може, просто не наважилася 
пов’язати своє життя з модним, але скандально відомим 
художником, майже на тридцять років старшим від неї. 
Вона переїхала у Казань, де й одружилася з 25-річним 
актором.

ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ…
Останньою сімейною мрією 46-річного Тараса було 

придбати землю під Каневом, збудувати хату й 
одружитися. 

Останнім коханням 
поета стала ще одна 

молода дівчина – 
19-річна Лукерія 
Полусмак, яка 
наймитувала 
в Петербурзі. 
Тарас зваблю-
вав її дорогими 
подарунками. 
Шевченко на-
купив їй су-

конь, капелюш-
ків, туфель, перс-

нів, білизни, сере-
жок з медальйонами, 

коралів і навіть Євангеліє 
в білій оправі із золотими края-

ми. Тільки за один день (3 вересня 1860 року) він витратив 
на презенти понад 180 рублів! Але дівчина не збиралася 
полишати столичне життя і переїжджати до села в Україні. 
Вона покинула поета і вийшла за перукаря Яковлєва…

ГЕНІЇ БУВАЮТЬ НАЇВНІ, ЯК ДІТИ
Шевченкові в жінці більше важила почуттєвість, 

чуйність, вроджена доброта, ніж інтелект, такт. 
Поет спілкувався з жінками високої освіти, доброго вихо-
вання, а вибирав із середовища, з якого сам вийшов. Чи 
міг він у такому випадку бути щасливим? Навряд. Прикро, 
але справжня народна слава і жіноча любов прийшли до 
Тараса Шевченка тільки після його смерті. Але постатi 
Шевченкових героїнь можуть послужити зразками для 
найкращих художників слова та пензля.
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Ціна свободи
Погляд пересічного чернівчанина 
без ура-патріотизму й зі здоровим глуздом   

ПРО КЛАСИКУ, ТОБТО ПРО ОВЕЦЬ І 
ВОВКІВ  

Преглянув цимим днями фільм «Аватар». 
Гарне кіно, красива казочка. Та здалася вона мені 
дуже схожою на наші українські події. Там простий 
нарід відбився від загарбників. У нас – скинув пре-
зидента. Без зовнішньої армії, без грошей і решти 
атрибутів та передумов успішної зміни влади. 
Просто сотник самооборони Майдану штурмом 
о десятій ранку налякав Януковича – і той утік. 
«Блукав» звільненою від нього країною, доки 
не опинився в Ростові-на-Дону, де він назвався 
президентом і попросив допомоги у Путина. А що 
робити останньому, коли просять… 

А що робити нам, звільненим від Яника? Геро-
їчно чекати й терпіти, поки цивілізована світова 
спільнота не врятує Україну? Та це якийсь абсурд. 
Ми ж дорослі люди. Більшість керівників Майдану 
мають системну вищу освіту. Мали б розумітися на 
причинно-наслідкових зв’язках: якщо овець не 
захищати від вовків, то сіромахи їх пошматують. До 
чого тут вовки та вівці? А до того, що невдоволені 
режимом Януковича настільки, щоби повстати 
проти нього, мали б думати не про те, як повалити 
його – цей момент був підготовлений самим «ца-
рюванням» Януковича, – а про те, як убезпечити 
країну після перемоги. Не можна тим, хто узявся 
захищати націю, керуватися емоціями. Ми ж не 
діти, які радіють, що не буде урока в поганого 
вчителя. Бо ж вивчити урок все одно доведеться…

УРОК КДБ ДЛЯ «БАНАНОВИХ» КРАЇН 
ТРИВАЄ  

Старенька Європа знепритомніла від зди-
вування й радощів. Привітала з перемогою. На 
емоційному підйомі вона готова була дати аж 20 
мільярдів євро! Ще б пак: митні бар’єри впадуть і 
європейські товари потечуть до нас рікою. Ринок 
споживачів у 42 мільйони душ стане-таки їхнім! 
Росія ослабне, «усе буде добре», як розповідає нам 
популярна програма на суперпозитивному каналі 
СТБ. Тож ловіть удачу! Призначайте прем’єра ра-
зом із спікером, пишіть листа зі згодою до Європи 
того ж дня. Аж ні! Спікер, в.о. президента так, 
уряд – не так. Врешті маємо президента та в.о. пре-
зидента. Аналогів у світовій історії не пригадуєте? 
Ні? Ви її навіть не вчили, а що вчили – забули? Дуже 

добре. Будемо вчитися на практиці, якщо не цікаво 
вчити теорію. Власне, Путін уже почав урок. Урок, 
який КДБ успішно викладав «банановим» країнам 
у 60-70-ті роки минулого століття, коли кілька 
суперпрофі скидали уряди і ставили нові у термін 
від кількох місяців до тижня! 

Так, він, Путін – неприємний для нас учитель. 
Може, він не прийде на урок? Але він прийшов. 
У Крим, у Харків, у Донецьк. Прийде й до інших 
наших міст. Бо вимога говорити українською для 
нас важливіша за злагоду в державі чи й саму 
державу. Тому що фінансувати власну культуру 
(не фольклор, а саме культуру), науку, освіту, про-
пагувати їх у світі нам не цікаво. Нам цікавий садок 
вишневий коло хати. Власний генделик, власна 
заправка, магазин. Власний добробут. Зручний 
добробут. Звичний добробут. Нам не хочеться 
вникати в чужі проблеми та інтереси. Легше ска-
зати, що ті, інші, східняки – неправильні українці. 
Нехай стають правильними. А ми – уже правильні. 
Адже ми зібрали Майдан і перемогли. Вони нам 
зобов’язані своєю свободою. Чи не так казали нам 
радянські пропагандисти, коли Західна Україна 
потрапила до складу СРСР? Нам так зручно в на-
шому зручному добробуті. Але, керуючись нашими 
методами, вони, східняки, кримчани, створюють 
власні Майдани. Бо комусь із нас важливо поряд із 
українським прапором повісити червоно-чорний 
прапор, який, м’яко кажучи, не сприймається на 
Сході й Півдні країни. Для чого? Щоб об’єднати 
країну? Щоби долучити «зазомбованих» східняків 
до наших, європейських цінностей?

ЗВАЛИТИ ВЛАДУ ЧИ УТРИМАТИ  
Світ змінюється. Змінюються пріоритети. Коли 

я був ще малий, періодично відпочивав у вуйка на 
Волині. Він запрошував нас із двоюрідним братом 
до льоха і, перевіривши, чи не підглядають вороги, 
давав слухати «Голос Америки», який у ті часи був 
заборонений в СРСР. Він казав, що Америка не по-
лишить нас самих у боротьбі з «совітами». Це було 
у середині шістдесятих років. Потім вуйко помер. 
Америка не прийшла. Мала інші проблеми. Дві над-
держави ділили світ на свій розсуд й українській 
державі у цьому поділі не було місця.

Понад 20 років тому одна з наддержав завали-
лася. Іншій, яка дивом уціліла в економічному про-

тистоянні, було байдуже до нас. І ми звільнилися. 
Україна відбулася. У ті часи Росії було не до нас. А 
зараз – до нас. Ми цього не знали? Янукович спо-
дівався, що «Росія нам поможет?». Так, допоможе, 
але так само, як і триста років тому. Але хто знає, 
що було 300 років тому? Переяслівська рада? Чому 
вона відбулася? Чому з’явилася греко-католицька 
церква? Чому козацька старшина пустила в Укра-
їну стрілецькі полки Москви? Та кого це цікавить: 
сталося і сталося. Тим паче, ще й коли... А історія 
повторюється! Але нам ця історія «до лампочки». 
У нас є сучасні проблеми. Треба скинути Яника. Що 
буде потім – побачимо.

Колишні ж КДБісти для повалення чинної 
влади у певній країні ретельно вивчали поле 
діяльності. Групи впливу, взаємозв’язки еліт, 
військовий стан, суспільну думку, ставлення та 
інтереси інших країн. Оцінювали ризики, пра-
цювали над їхнім усуненням, погоджували із 
можливими конкурентами свої дії тощо. Загалом 
готувалися. Готувалися не стільки до повалення 
влади, скільки до її утримання. Увесь цей процес 
ми обминули. Спроби опозиції домовитись із за-
кордонними політиками – це добре. А Росія? Її що 
– вже нема? Вона не погодилась би, – кажуть наші 
«стратеги» з Майдану. А треба, щоби погодилася! 
Не погодили питання? Не цікаво? Складно роз-
мовляти із Путіним? Із європейцями приємніше? 
Тоді чекаймо на їхню допомогу. Але чи буде вона? 
Така, яка нам потрібна? Не тільки грошима, а й із 
захистом, ризиком конфронтації з Росією, ризиком 
втратити прибутки, вплив, добробут? Поставити 
власний європейський добробут на карту заради 
України? Думаю, що на таке вони не підуть. З чим 
же ми лишаємось?

УСІ ВИЗВОЛЬНІ РУХИ В ІСТОРІЇ 
ЛЮДСТВА ФІНАНСУВАЛИСЯ 
КОНКУРЕНТАМИ

Чому Польща є найбільшим поборником укра-
їнської євроінтеграції? Тому що дуже часто процес 
збирання «земель руських» і визвольні походи 
російської армії починалися саме з неї. Поляки це 
добре розуміють. З іншого боку, Російська імперія 
не відбудеться без України. Найбільш далекоглядні 
європейські політики й оглядачі заговорили про 
примару війни у Європі. Якщо Україна буде у Єв-
ропі де-юре, є великі шанси, що європейська без-
пека залишиться стабільною. Якщо Україна стане 
російською у будь-якій формі – з цією безпекою 
будуть великі проблеми. Але це турбує далеко не 
всіх європейців.

У світовій політиці перемагають не народи, а 
конкретні люди. Саме тому в СРСР заперечували 
«роль особистості в історії». За радянськими те-
оріями, конкретна людина не має значення,  Бо 

вирішує історію виключно народ. Це гарна казка 
для любителів цікавого кіно в стилі «Аватара». 
Причина цього проста. Люди, народи, швидко 
втомлюються, коли потрібно не з-під палиці, а на 
власному ентузіазмі долати труднощі боротьби за 
незалежність власним коштом. 

За будь-якої влади її лідери годують людей 
казочками, що від їхніх рішень багато чого зале-
жить у їхніх країнах. Насправді усі визвольні рухи 
в усіх країнах за усю історію людства фінансува-
лись країнами-конкурентами. США фінансували 
антирадянські рухи і усьому світі. СРСР так само 
фінансував антиамериканські рухи в усьому світі. 
США для домінування у світі навчилися друкувати 
необмежену кількість грошей. СРСР – просто при-
значав ціни, не вдаючись до деталей ціноутво-
рення. Програв СРСР. Американська п’ята колона 
у СРСР виявилась потужнішою за радянську в 
Америці. Справа не в ідеології. Справа у стратегії 
й тактичних кроках. Але з СРСР зрозуміло. Кому-
ністи, що панували в цій країні, лише наприкінці 
70-х років минулого століття виключили зі свого 
статуту пункт про перемогу світової революції. До 
цього головною метою існування СРСР було за-
воювання усього світу. Після відміни цього пункту 
статуту почалася стагнація країни. Чого ж прагне 
сучасна Росія, правонаступниця СРСР? Чому вона 
з кожного світового питання має власну думку, яка 
не збігається зі світовою? Це питання не до мене. 
Але воно повинне дуже турбувати тих, хто очолив 
сучасний повстанський рух в Україні!

ДОМОВЛЯТИСЯ ТРЕБА З БАНКІРАМИ, 
ПРОПОНУЮЧИ ЇМ ЇХНІЙ ІНТЕРЕС 

В історії людства був період, коли справи ви-
рішувалися королями, можновладцями. Для вирі-
шення справ можновладці залучали кошти купців, 
потім банкірів. Але коли справи були зроблені, 
королі не повертали гроші, а віддавали перевагу… 
знищенню кредиторів. Банкірам таке не подо-
балося – тож у середині дев’ятнадцятого століття 
трапилася промислова революція й банкіри стали 
незалежними від урядів та королів.

Що ж робити тим, хто прагне волі та свободи? 
Домовлятися не з урядами й королями, а з бан-
кірами. Шукати та пропонувати їм їхні інтереси, 
зберігаючи хоча б трохи власного, національного 
інтересу. Якщо таких можливостей у потенційних 
повстанців немає, то їх дуже шкода. Хоча ні, не 
шкода. Шкода народ, який їх підтримує. Багато 
хто з цих полум’яних борців-керівників зможе за-
радити своїй поразці десь за кордоном, але ми усі 
залишимося тут. І будемо знову пристосовуватися 
до обставин, тужити за волею та чекати на замор-
ського визволителя, що ми за сотні років життя без 
держави навчилися робити…

Микола ІВАНЮК, чернівчанин

– Я народилася в селищі Но-
вий Світ, там прожила шість років 
свого життя, а потім разом з бать-
ками переїхала до Судака. І мама, 
і тато в мене росіяни – з Курської 
області. Звісно, в Росії маємо ба-
гатьох родичів. Тож події, які 

відбуваються зараз, – страш-
ний удар як для моїх батьків, 
так і для тієї частини родини, 
яка мешкає в Росії, – розпо-
відає Юлія. – Не думаю, що 
когось здивую тим, що все 

життя спілкуюся росій-
ською мовою. Пам’ятаю, 
в школі мені завжди було 

шкода вчителя з україн-
ської мови і літерату-

ри: більшість учнів 
відверто ігнорували 

його предмет, а він був справжнім 
патріотом. До речі, коли я вступа-
ла до Сімферопольської академії, 
один іспит можна було склада-
ти на вибір. І я обрала диктант з 
української мови. Написала його 
на відмінно. 

Юлія Медведєва в студентські 
роки часто їздила до подруги у 
Київ. Щиро дивувалася, як  гарно 
кияни спілкуються українською 
мовою. Після таких поїздок, каже, 
ловила себе на тому, що мислить 
вже не російською, а українською 
мовою. 

– Коли сім років тому я пере-
їжджала жити до Чернівців, звідки 
родом мій чоловік, кримчани диву-
валися, мовляв, як ти будеш там, 
на заході, серед бандерівців?.. 

(Мені соромно за кримський на-
род, але насправді усіх мешканців 
Західної України вони називають 
«бандерівцями»). Та моє життя в 
Чернівцях просто чудове! – про-
довжує Юлія. – У мене з’явилося 
багато друзів, тут я займаюся улю-
бленою справою – власноруч ви-
готовляю натуральну косметику 
– і мої клієнти-чернівчани цінують 
це. Більше того, ніхто і ніколи мене 
не принизив за те, що я спілкуюся 
російською. Дехто навіть у розмові 
зі мною перепитував, чи розумію 
українську, чи краще перейти 
на російську. Мій синочок вдома 
спілкується російською, а в садоч-
ку – українською мовою. Гадаю, це 
дуже добре, адже знання мов ще 
нікому не зашкодило. Тут, у Чер-
нівцях, дуже толерантні, інтелі-
гентні люди, а ніякі не бандерівці.

Кожне літо Юля зі своїм чоло-
віком та синочком їздить до батьків 
у Крим. А зараз, спостерігаючи за 
новинами, не на жарт хвилюється. 
Перш за все тому, що не хоче ві-

йни. Щодня телефонує батькам, 
аби почути, що в них усе гаразд.

– Мої рідні дивляться новини 
усіх каналів і адекватно оціню-
ють все, що відбувається. Мама 
каже, що цьогоріч туристичного 
сезону, швидше за все, не буде. 
Люди, які заздалегідь бронювали 
номери в готелях, уже телефо-
нують і відмовляються від броні. 
А для кримчан літо – єдиний час 
заробітків. Тож за що виживати-
муть наступної зими – уявити не 
можу, - міркує жінка. – Я постійно 
запитую батьків, чи всього їм 
вистачає, чи нема дефіциту про-
дуктів? Вони заспокоюють, що 
наразі все є. Щоправда, почали 
відчувати дефіцит паперових 
грошей (через блокпости на до-
рогах їх просто не завезли!). Єди-
не, до чого закликають зараз мої 
рідні, їхні друзі та сусіди – аби не 
було війни! Власне, про це зараз 
мріють усі українці, незалежно від 
того, де вони живуть.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Юлія Медведєва приїхала з Криму. Сім років тому вона вийшла 
заміж за чернівчанина й переїхала жити на Буковину. Розповідає, 

що ніколи у Чернівцях не почувалася чужинкою, хоча спілкується в 
основному російською мовою.  Проте зараз, як ніколи, хвилюється 

за родину, яка залишилася у місті Судак.

«Я спілкуюся російською, але не 
почуваюся чужинкою»

Кримчанка захоплюється 
толерантністю буковинців



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40,07.35 Огляд преси.
06.45,07.40,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,12.25 Погода.
09.10 Т/с «МонтеКрiсто».
10.00,15.00,19.00,21.40 Громад-
ське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Контрольна робота.
12.50 Фольк-music.
13.50 Не вiр худому кухарю.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 
(чол.)
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Д/ф «Символ Держави».
02.50 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 
(жiн.)
04.15 Українського роду.
04.35 Як Ваше здоров`я?
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.30 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,20.30 Т/с «Гюльчатай 2. За-
ради любовi».
10.55,11.55,12.55,00.35,01.25,02.
15 Т/с «Склiфосовський».
13.55,03.05 Драма «Справа 
лiкарiв».
14.50,03.50 «Красуня за 12 го-
дин 2».
15.45 Т/с «Свати 4».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».

23.45,04.35 Т/с «Касл 2». (2).
05.20 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.25,21.00 Т/с «Гетери майора 
Соколова».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.20 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
11.20,12.25,16.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.30,14.20 «Судовi справи».
15.35,16.20 «Сiмейний суд».
18.05,02.45 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
23.00 Т/с «Петрович».
00.55 Д/ф «Жертви краси».
01.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 М/ф.

   ICTV
05.20 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.50,16.50 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10 .05 ,13 .55  Анекдоти  по -
українськи.
10.20,13.00 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
15.05 Т/с «Чужий район 2».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Братани 3».
21.50 Т/с «Лiсник».
23.45 Х/ф «Убивця». (2).
01.35 Х/ф «Зазубрене лезо». (2).
03.20 Т/с «Кiстки».
04.00 Т/с «У чорному списку».
04.40 Про-Ziкаве.ua.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00
.30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30 
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.
15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,18.35,19.45,22.10,22.
45,23.25,23.35,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23.
50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на ку-
рортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00
,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
11.05 Х/ф «Загiн особливого при-
значення».
12.30 Д/ф «Розплата за вдачу».
13.20 Д/ф «Вольф Мессiнг».
1 4 . 2 0  Д / ф  « Ф р а н ц у з ь к и й 
iноземний легiон».
15.10 Д/ф «Вiйськова форма 
Червоної та Радянської армiї».
16.15 Д/ф «Ручнi гранати».
16.30 Т/с «Вантаж».
19.00 Огляд Лiги Чемпiонiв.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Порто - 
Наполi. Пряма трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Ювентус 
- Фiорентина. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд 
iгрового дня.
01.20 Х/ф «Випробування вог-
нем». (2).
02.45 Х/ф «Ярослав Мудрий»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.25,22.30 Т/с 
«Слiд».
10.25, 20.10 Т/с «Шаман 2».
12.15,19.30 «Говорить Україна».
14.20,23.20 Т/с «Подружжя». (2).
18.00 Т/с «Сашка».
22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с «Ментовськi вiйни 7»(2).
02.40 Т/с «Вiдлига».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне» 
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
10.52 «Новини» (рум. мов.) 
11.05 «Зелений БУМ» 
11.31 «На музичній хвилі» (рум. 
мов.)
12.00 Д/ф «Розкішні маєтки» 
12.30 Д/ф «Дива цивілізації» 
14.00 «Зав’язь» 
14.20 Концертна програма 
15.30 «Телемеридіани» 
16.17 «Новини» (рум. мов.) 
16.30 «Фейс-контроль»
17.00 «Країна талантів» 
17.30 «Акценти» 
18.00, 23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Пам’ять» 
20.00 «Ключ до самопізнання»
20.30 «Це моя Бковина»,
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Незвичайні куль-
тури» 
21.30 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами» 
22.25 «Час країни»  
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце наполягає» 
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами» 
02.40 «Діловий ритм» 
03.40 «Економічний інтерес»  
03.53 «Профстайл»  
04.10 «Між минулим та майбут-
нім» 
04.40, 05.30 «Телемеридіани» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кінозал 
«Малятко» 
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 15:55, 13:10, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода 
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30  «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00 «Невідома Україна»
09:30 «Лікарська справа»
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 

від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графу»
17:05 «Культура і мистецтво» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Золоте стремено» 
18:30 «Як я заробив свої міль-
йони»
22:00 Пряма відповідь

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки му-
танти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с «Русалонька».
09.20 Єралаш.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.25 Т/с «Любить не любить».
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
17.10,20.00 Т/с «Кухня».
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
04.50,14.50,17.00 Т/с «Банди».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Резервiсти».
10.00 «До суду».
11.00,03.20 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Зниклi безвiсти».
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Грабуй награбоване». 
(2).
23.00 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.00 Т/с «Декстер 4». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.55 «Таємницi кримiнального 
свiту».
04.40 «Випадковий свiдок».

   СТБ
05.20 «Чужi помилки. Удвох проти 
всiх».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
09.35 Х/ф «Щасливого Шляху!»
11.25,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.15,00.15 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Х/ф «Самара 2».
22.25 «Я соромлюся свого тiла».
03.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти 
Шефа.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Черепашки-нiндзя».
06.35 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.50 Т/с «Татусевi доньки».
15.05 Х/ф «Блакитна лагуна 2».
18.00,23.45 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Блакитна лагуна 3».
23.50 Х/ф «Що трапилося минулої 
ночi». (2).
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45,02.30,03.30 Зона ночi.
01.50 Зiрка Вавiлова.
02.35 Середньовiччя починається 
о 18.00.
02.50 Я, милiстю Божою, пан 
ввiзний.
03.15 Український Соломон, або 
Українська правда i закон.
03.35 Пiдiйнятися на попа.
03.50 Бий, хто безневинний.
04.05 Втраченi права.
04.10,04.25 Зона ночi. Культура.
04.15 Мовчазне божество.
04.20 Цiнуйте майстрiв змолоду.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
08.30 М/ф.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,21.00 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний кален-
дар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.40,07.35 Огляд преси.
06.45,07.20,07.40,08.20 Гiсть 
студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,13.45,17.55 Погода.
09.10 Т/с «МонтеКрiсто».
10.00,15.00,19.00,21.40 Гро-
мадське телебачення.
12.00,14.30,18.40 Новини.
12.10,18.25,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.50 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
17.05 «Надвечiр`я».
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф «За щастям».
УТ-1.
01.20 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.30 Рояль в кущах.
02.55 Х/ф «Мiсяць i озеро».
04.35 Вiра. Надiя. Любов.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10 Т/с «Гюльчатай 2. За-
ради любовi».
1 1 . 5 0 , 1 2 . 5 0  Т / с 
«Склiфосовський».
13.50 Драма «Справа лiкарiв».
14.45 «Красуня за 12 годин 2».
15.45 Т/с «Свати 4».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».

20.30 «Сказочная Русь».
21.05 «Вечiрнiй Київ - 2013».
22.55,05.05 «Супергерої».
23.55,03.20 Комедiя «Супер-
стар». (2).
02.00 Бойовик «Магма Маямi». 
(2).
05.30 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20 Т/с «Гетери майора Со-
колова».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.
00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ра-
нок з Iнтером».
09.20 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
11 . 2 0 , 1 2 . 2 5 , 1 6 . 5 0  Д / с 
«Слiдство вели...» з Л. Канев-
ським».
13.30,14.20 «Судовi справи».
15.35,16.20 «Сiмейний суд».
18.05,02.35 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця 
спить».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Незабудки».
00.50 Д/ф «Життя в кредит».
01.35 «Подробицi» - «Час».
03.20 М/ф.

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.55 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,13.00 Анекдоти по-
українськи.
10.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
13.55 Т/с «На крилах».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Братани 3».
21.50 Т/с «Лiсник».
23.40 Х/ф «Довгий поцiлунок 
на нiч». (2).
01.40 Х/ф «Убивця». (2).
03.25 Т/с «Кiстки».
04.05 Т/с «У чорному списку».
04.45 Про-Ziкаве.ua.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30

,11.30,12.30,13.30,14.30,15.3
0,16.30,17.30,18.30,22.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05
.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,
02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 Огляд пре-
си.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,01.00 Час 
новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,18.35,
19.45,22.40,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,
20.00,01.15,01.35,05.00,06.00 
Час. Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
04.15 Гра долi.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
11.05 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова».
12.50 «Нове Шалене вiдео по-
українськи».
14.50 «Облом.UA. Новий се-
зон».
16.30 Т/с «Вантаж».
19.00 Т/с «Третього не дано».
23.00 Х/ф «Очi дракона». (3).
00.50 Х/ф «Щасливi номери». 
(2).
02.25 Х/ф «Ярослав Мудрий».

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
4».
06.50 Срiбний апельсин.

07.00,09.00,14.00,17.00,19.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.10,15.20,17.20,21.10,
22.30 Т/с «Слiд».
10.25 Т/с «Шаман 2».
12.15,19.30,05.25 «Говорить 
Україна».
14.20,23.20 Т/с «Подружжя». 
(2).
18.00 Т/с «Сашка».
22.00,02.10 Подiї дня.
00.20 Т/с «Ментовськi вiйни 
7» (2).
02.40 Т/с «Вiдлига».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.25 «Святині Буко-
вини»  
06.30 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \\фільм
08.00 «Телелітопис краю»  
08.26 «Одвічні цінності» 
09.00 Д/фільм «Смаки куль-
тур» 
09.30, 13.20, 01.40, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
10.55 «Лідери якості» 
11.10 «Буковинчики-веселин-
чики» 
11.50, 17.30 «Зорепад по-
бажань» «Сузір’я почуттів» 
(рум. мов)
12.00 Д/ф «Розкішні маєтки» 
12.30 Д/ф «Дива цивілізації» 
14.00 «Невигадані історії» 
14.20 Концертна програма 
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 03.40, 04.40 «Телеме-
ридіани» 
16.30 «Роздуми про сокро-
венне» 
17.00 «Буковинчики-веселин-
чики» 
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Акценти» 
20.00 «Невигадані історії» 
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Незвичайні 
культури» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» 
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Інновації» 
02.40 «Енергоманія» 
04.10 «Одвічні цінності» 
05.30 «Розмова без нотацій»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-

зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 
«Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 
19:25, 21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00 «Невідома Укра-
їна»
09:30 «Лікарська справа»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кіне-
матографу»
17:05 «Культура і мистецтво» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Золоте стремено» 
18:30 «Як я заробив свої міль-
йони»
22:00 Х/ф «Підстава»  (1)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с «Русалонька».
09.20 Єралаш.
10.10 Вiталька.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.25 Т/с «Любить не любить».
15.20,19.00 Панянка-селянка.
16.15 Iкона стилю.
17.10 Пiвцарства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф «I цiлого свiту за-
мало».
22.25 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». 
(2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi кур-
санти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
04.50 Т/с «Банди».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 12».
13.00 Т/с «Зниклi безвiсти».
14.50,17.00 Т/с «Мережева 
загроза».
16.45,19.00,03.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кохання пiд гри-
фом «Цiлком таємно» 2».
21.20 Х/ф «Залiзна людина».
23.40 Х/ф «Ворог бiля ворiт».

02.00 Т/с «Слiдство веде Да 
Вiнчi».
03.55 «Випадковий свiдок».

   СТБ
05.00 Х/ф «Розiграш».
06.35,18.20 «Неймовiрна 
правда про зiрок».
08.10 Х/ф «Зимовий сон».
10.15 Х/ф «Катерина».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.35 «Холостяк 4».
00.55 «Холостяк4. Як вийти 
замiж».
01.45 Х/ф «Щасливого Шля-
ху!»
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35 Вiйна свiтiв. Ревiзор 
проти Шефа.
06.10,06.55 Kids` Time.
06 .15  М/с  «Черепашки-
нiндзя».
06.35 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 4 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
15.15 Х/ф «Блакитна лагуна 
3».
18.00,00.05 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Турецька для 
початкiвцiв». (2).
00.10 Х/ф «Як по маслу». (2).
01.35 Т/с «Пан Ам».
03.00,03.10,03.30 Зона ночi.
03.05 Українцi Надiя.
03.20 Українцi Любов.
03.40 Скiфи (свiдоцтва i 
версiї).
03.50 Скiфи.
04.00,04.25 Зона ночi. Куль-
тура.
04.10 Solo-Mea.
04.20 Дуель.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрас-
на няня».
08.30 М/ф.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
1 7 . 3 0 , 2 3 . 4 5  « Розс м i ш и 
комiка».
18.20 «Звана вечеря».
20.15 «КВК-2013».
22.30 «Прожекторперiсхiлтон».
00.40 «Нiчне життя».
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      УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00,15.00,19.00,21.35 Громад-
ське телебачення.
12.00,13.55,14.55 Погода.
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чол.)
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (жiн.)
14.10 Крок до зiрок.
17.05 Концертна програма «Тобi 
єдинiй».
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.40 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.45 Д/ф «Велика гра».
02.30 Х/ф «Рiно Гаетано».

   «1+1»
06.15 Х/ф «Марiя-майстриня».
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с «Король-Лев. 
Тiмон i Пумба».
09.00 «Лото-Забава».
10.00 «Свiт навиворiт 5».
11.05,21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження».
13.35 «Зiркова хронiка».
14.40 М/ф «Машинi казки».
14.45 Мелодрама «Русалка».
18.30 «Спецрепортаж. Операцiя 
Крим».
19.30 «ТСН-Тиждень».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 «Що? Де? Коли?»
01.20 Драма «Мамай».
02.40 Комедiя «Супровiдник».
04.45 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20 Х/ф «Таємничий острiв».
06.45 Х/ф «Навмисне не при-
думаєш».
08.50 «Школа доктора Комаров-
ського. Невiдкладна допомога».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i решка. На краю 

свiту».
11.00 Д/ф «Наталiя Варлей. 
Нудно без Шурика».
12.05 Т/с «Щасливий квиток».
20.00,03.20 «Подробицi тижня».
21.30 Х/ф «Вiй».
00.05 Х/ф «Крига».
01.45 Х/ф «Пара гнiдих».
04.50 М/ф.

   ICTV
04.45 Факти.
05.00 Свiтанок.
05.05 Про-Ziкаве.ua.
06.00 Дача.
06.45 Х/ф «Неперевершений».
08.30 Так$i.
09.00 Космонавти.
09.50 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
11.30 Вам i не снилося!
12.05 Т/с «Лiсник».
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф «Полювання на 
пiранью».
22.55 Х/ф «Ключ Саламандри». 
(2).
00.45 Х/ф «Оповiдь про Федота-
стрiльця». (2).
02.30 Х/ф «День святого духу». 
(2).
04.20 Т/с «Американський тат-
ко».

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11
.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.40,19.30,20.30,22.30,
23.30,00.30,01.35,02.35,03.30,04
.35,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,00
.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнес-час.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.55,10.50,11.15,11.50,13.50,1
4.50,18.10,19.20,20.20,20.35,0
1.40,03.15,04.15 Тема/Хронiка 
тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,02.00,
04.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,0
6.20 Час спорту.
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55 
Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода 
на курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.

09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки 
тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2013-2014.
07.30 «Маски-шоу».
10.00 Т/с «Мисливцi за старо-
виною».
12.00 «Бушидо».
13.45 «Королi рингу». Бiй 
за звання претендента на 
чемпiонський пояс за версiєю 
IBF Томаш Адамек vs. В`ячеслав 
Глазков.
16.00 Х/ф «Перлини дракона. 
Еволюцiя».
18.00 Х/ф «Безодня».
21.30 «Профутбол».
22.30 Х/ф «Майстер». (2).
00.20 Х/ф «Вбивство на рiчцi 
Грiн». (2).
02.00 Х/ф «Тривожний мiсяць 
вересень».

   ТРК «УКРАЇНА»
06.30 Подiї.
07.00 Х/ф «По слiду Фенiкса».
09.00 Ласкаво просимо з Аллою 
Крутою. У гостях М. Яремчук.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
15.00 Х/ф «Любов Надежди».
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с «Iнтерни».
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф «Просто Джексон». 
(2).
03.45, 05.15 Т/с «Ментовськi 
вiйни 7»(2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 13.00, 00.10, 03.00, 05.00 
«Музичний експрес» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.04 «Телемеридіани» 
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.00 «Країна талантів» 
08.30, 15.30 М/фільм 
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Резонанс»  
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.15 «Профі» 
11.30 «Фейс-контроль» 
12.00 «Невигадані історії» 
12.30, 19.30 «Палітра» 
13.30 «Абетка здоров’я» 
14.05 Концертна програма
16.00 «Міні - мікс»  
17.00 Д/фільм «Світ квітів» 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
17.45, 23.00 «Подіум її життя»  
18.40, 20.30 «Лідери якості» 
19.10 «Профі»
20.00 «Зелений БУМ»  
20.45 «Вечірня казка» 
21.00, 02.10 Т/с «Міліцейська 
академія»
22.00 Д/фільм «Неповторна 
природа» 
23.52 «Телемандри» 
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
01.10 «Розмова без нотацій»  
01.40 «Повір у себе» 
03.30 «Діловий ритм»  
04.00 «Подіум її життя» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:45, 11:40, 14:40, 18:15, 
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:30, 15:10 Кінозал «Ма-
лятко»
08:05, 09:50, 11:45, 17:10, 19:00, 
01:20 «Парад планет»
08:20, 17:50 «Чернівецький 
репортер» Підсумковий випуск 
(рум. мов) 
09:05 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
12:20 «АВС-шка»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»

14:45 «Кралечки»
17:20 Музична програма (рум. 
мов)
18:20 «Служба порятунку 101» 
21:00 «Як я заробив свої мі-
льони»
21:25 Х/ф «Сімейне дерево» (2)
23:00 Х/ф «Попутчик» (3)

   ТЕТ
06.00 Х/ф «Академiя пана Кляк-
си».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
10.35 М/с «Фiксики».
11.00 М/ф «Барбi: Казкова кра-
їна моди».
12.45 Х/ф «Боги, мабуть, з`їхали 
з глузду».
14.55 Панянка-селянка.
15.50 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.00,00.45 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с «Секс i мiсто». (2).

   НТН
04.15 Т/с «Мережева загроза».
04.20 «Речовий доказ».
04.40 «Випадковий свiдок».
07.45 Т/с «Каменська».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Сталевi iкла вурдалака.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 «Таємницi кримiнального 
свiту».
13.30 Х/ф «Кохання пiд грифом 
«Цiлком таємно» 2».
15.30 Т/с «Державний захист 3».
23.00 «Переломнi 80-тi».
00.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 9». (2).
01.40 Х/ф «Мiсiс Вiнтерборн». 
(2).
03.25 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
06.25,00.05 Х/ф «Вам i не сни-
лося».
08.00 «Їмо вдома».
09.00 «Усе буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майданi».
10.45 Х/ф «Успiх напрокат».
12.25 Х/ф «Самара 2».
16.00 «Україна має талант! 6».

19.00 «Битва екстрасенсiв. Чужi 
проти своїх».
21.05 «Один за всiх».
22.15 Х/ф «Мiй тато - льотчик».
01.50 Х/ф «Кур`єр».
03.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.20 М/с «Маска».
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с «Черепашки-нiндзя».
08.50 М/с «Том i Джерi-Шоу».
10.30 Файна Юкрайна.
12.50 Х/ф «Незрiвнянний мiстер 
Фокс».
14.30 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй».
16.10 Х/ф «Рожева пантера».
18.00 Х/ф «Рожева пантера 2».
19.50 Х/ф «Скарби нацiї 2». (2).
22.10 Х/ф «Найманi вбивцi». (2).
00.40 Педан-Притула шоу.
02.10 Х/ф «Пипець».
03.50 Зона ночi.
03.55 Драй Хмара: останнi 
сторiнки.
04.25 Марiя i Марфа.
04.50,05.15 Зона ночi. Культура.
04.55 Так нiхто не любив.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.45 М/ф «Плоддi Супергерой».
10.00 «Їмо вдома».
11.30 «ВусоЛапоХвiст».
12.20 «Розсмiши комiка».
13.15 «Орел i решка. Шопiнг».
14.10 «Орел i решка. СРСР».
16.00 «КВК-2013».
18.10 «Вечiрнiй квартал».
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда 2».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «Реплi-Кейт». (2).
01.45 Х/ф «Дiти острова скарбiв 
2».
03.10 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.15,08.10,08.50 Погода.
06.20 Ну слуху.
06.50 Х/ф «За щастям».
08.30 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
10.00,15.00,19.00,21.35 Гро-
мадське телебачення.
12.00 Погода.
12.10 Моменти життя.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.)
14.40 Український акцент.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.)
18.35 Золотий гусак.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.10 Концерт «Мама, вiчна i 
кохана».

УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.35 Д/ф «Сiль iнкiв».
03.25 Свiт навколо нас.
03.40 Рояль в кущах.
04.10 Не вiр худому кухарю.
04.35 Д/ф «Одкровення 
академiка Вернадського».
05.05 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.15,19.30 «ТСН».
07.00 «Хто там?»
08.05,08.30 М/с «Король-Лев. 
Тiмон i Пумба».
08.55 М/ф «Енгрi бердс».
09.00 «Свiтське життя».
10.00 «Сказочная Русь».
10.35,11.40,12.40,13.45 Т/с 
«Свати 4».
14.45 «Вечiрнiй Київ - 2013».
16.40 «Вечiрнiй квартал. 8 
березня».
18.30 «Розсмiши комiка 5».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 Комедiя «1+1».
00.40,03.40 Бойовик «Хай-
джек». (2).
02.10 Драма «Смак життя». 
(2).
05.10 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
07.05 Х/ф «Ми з джазу».
08.40 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30,17.45 Новини.
10.00 Д/ф «Вода».
11.45,03.30 Х/ф «Наречений 
за оголошенням».
13.50 Т/с «Незабудки».
18.05,21.00 Х/ф «Пiдмiна в 
одну мить».
20.00 «Подробицi».
22.55 Х/ф «Навмисне не при-
думаєш».
01.05 Х/ф «Таємничий острiв».
02.30 «Подробицi» - «Час».
05.10 М/ф.

   ICTV
05.55 Факти.
06.25 Х/ф «Батареї в комплект 
не входять».
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дача.
10.10 Т/с «Братани 3».
13.40 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.50 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
21.20 Х/ф «Ворошиловський 
стрiлець».
23.10 Х/ф «Ключ Саламан-
дри». (2).
01.00 Х/ф «Морфiй».  (2 
категорiя).
02.50 Х/ф «Суперменеджер, 
або Мотика долi». (2).
04.05 Т/с «Американський 
татко».
04.40 Про-Ziкаве.ua.
05.25 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.30,23.30,00.30,01.35
,02.30,03.30,04.30,05.35 Час. 
Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий 
час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45
,00.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20
,22.00,22.35,01.15,02.35,03.2
0,05.40 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 Час новин.
07.15,12.10,14.10,17.10,19.25 
Погода в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,
03.35 Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55 
Погода на курортах.
08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика 
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
01.55,04.55,05.55 Погода у 
свiтi.
04.15 Тема/Хронiка дня.
06.15 Огляд преси.

    «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
09.00 «Облом.UA. Новий се-
зон».
11.00 Т/с «Нове життя сищика 
Гурова».
19.00 Х/ф «Майстер». (2).
21.00 Х/ф «Гонитва». (2).
23.00 Х/ф «Пастка-44». (3).
00.45 Х/ф «Битва за свобо-
ду». (2).

   ТРК «УКРАЇНА»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10, 08.30 Т/с «Iнтерни».
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф «По слiду Фенiкса».
13.00 Т/с «А снiг кружляє».
17.00, 19.30 Т/с «Висока кух-
ня».
21.30 Х/ф «Любов Надежди».
01.30, 03.30 Т/с «Ментовськi 

вiйни 7» (2).
05.00 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05, 00.40 «Телемеридіани» 
08.00 «На музичній хвилі» 
08.30, 15.30 М\\фільм  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя»  
09.52 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»  
10.30, 16.30 «Країна талантів» 
11.00 «Міні - мікс»  
12.00 «Невигадані історії» 
13.30 «Захисник Вітчизни-ря-
тувальник» 
14.05 Концертна програма 
16.00 «Фейс-контроль» 
17.00 Д/фільм «Світ квітів» 
17.30 «Резонанс» 
18.25, 23.00 «Реалії» 
19.30 «Формула успіху» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00, 02.10 Т/серіал «Мілі-
цейська академія»
22.00 Д/фільм «Неповторна 
природа» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
03.30 «Енергоманія»  
04.00 «Формула успіху»  
05.00 Концертна програма 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 
18:45, 20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 Кінозал «Ма-
лятко»
07:40, 09:50, 11:45, 17:20, 
19:05, 01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репор-
тер» 
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
09:00 «Юний рятувальник» 
10:00, 19:15, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:50, 20:10 «Музичний сер-
пантин»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 Х/ф «Підстава»  (1)
16:40 «АВС-шка»
16:50 «Кралечки» 
17:30 «Хенд Мейд»

18:00, 00:00 «Чернівецький ре-
портер». Підсумковий випуск
18:50 «Західний експрес»
21:00 «Феєрія мандрів»
21:20 Х/ф «Пам’ятай мене»  
(2)

   ТЕТ
06.00 Х/ф «Академiя пана 
Клякси».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-
код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10.35 М/ф «Монстр у Парижi».
12.25 М/ф «Червона Шапка 
проти зла».
13.50 Панянка-селянка.
15.35 Х/ф «Боги, мабуть, 
з`їхали з глузду».
17.40 Х/ф «I цiлого свiту за-
мало».
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.45 Х/ф «Планета страху». 
(3).
02.15 Т/с «Реальна кров». (3).
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
04.10 Т/с «Банди».
07.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 12».
11.30 «Речовий доказ». Кра-
пля злочинної кровi.
12.00 «Головний свiдок».
1 3 . 0 0  « П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя винахiдник».
13.30 «Переломнi 80-тi».
14.30 «Що робити?»
15.25 Х/ф «Залiзна людина».
18.00 «Випадковий свiдок».
19.00 Т/с «Каменська».
23.00 Т/с «Повернути на 
дослiдування». (2).
02.15 Х/ф «Ворог бiля ворiт».

   СТБ
05.40 Х/ф «Баламут».
07.05 «Караоке на Майданi».
07.55 «Їмо вдома».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.05 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
11.50 «Холостяк 4».
16.10 «Холостяк4. Як вийти 
замiж».

17.05 «Хата на тата».
19.00 «Україна має талант! 6».
21.55 «Детектор брехнi 5».
23.00 «Я соромлюся свого 
тiла».
00.50 Х/ф «Зимовий сон».
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.20 М/с «Маска».
08 .10  М/с  «Черепашки-
нiндзя».
09.05 М/с «Том i Джерi-Шоу».
10.00 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Т/с «Воронiни».
16.00 Х/ф «Турецька для 
початкiвцiв».
18.00 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй».
19.40 Х/ф «Скарб нацiї».
22.00 Педан-Притула шоу.
23.25 Х/ф «Пипець». (2).
01.50 Т/с «Пан Ам».
02.30,04.20 Зона ночi.
02.35 Українцi Вiра.
04.25 Пристрастi навколо 
символiки.
04.40 Таїнства Києво-Печер-
ської Лаври.
05.00,05.10 Зона ночi. Куль-
тура.
05.05 Невгамовний Панте-
леймон.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.00 М/с  «Казки Ганса 
Хрiстiана Андерсена».
10.15 М/ф «Плоддi Супер-
герой».
11.30 Х/ф «Перший лицар при 
дворi Аладiна».
13.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
15.00 «Орел i решка. СРСР».
16.50 «Орел i решка. Шопiнг».
17.45 Х/ф «Домашнiй арешт».
19.45 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «Люблю тебе, чу-
вак». (2).
01.50 Х/ф «Реплi-Кейт». (2).
03.20 «Нiчне життя».

субота 15 березня теле

8понеділокнеділя 16 березня теле
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Особливості національного лікування 

– Глаукома – хронічне захворю-
вання очей, яке прогресує, призво-
дячи до поступової загибелі зорового 
нерва. З-поміж усіх офтальмологічних 
захворювань глаукома є найпідступні-
шою. Непомітно, як правило, безболіс-
но, вона проявляється коливаннями 
внутрішньоочного тиску, виникненням 
дефектів у полі зору і, за відсутності 
лікування, може призвести до сліпоти.      

За даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, в 
усьому світі глаукомою вра-
жено майже 70 млн. осіб, а по-
над 5 млн. повністю втратили 
через цю хворобу зір. До цієї 

кількості кожні 10 років дода-
ється близько 20 млн. Фахів-
ці прогнозують до 2020 року 
збільшення кількості хворих 
на глаукому до 80 млн., пояс-
нюючи це прискоренням про-
цесу старіння населення. При 
цьому зір втратять вже понад 
11 млн. осіб.   

Серед причин сліпоти в Україні 
глаукома посідає друге місце. У Чер-
нівецькій області 2013 року виявлено 
509 нових хворих на глаукому. Ще 
стільки же можуть і не здогадуватися 
про наявність у них цієї недуги. 

Своєчасно виявити захворюван-

ня, призначити лікування й запобігти 
сліпоті допоможуть вимірювання вну-
трішньоочного тиску, огляд зорового 
нерва, перевірка поля зору та інші 
методи діагностики. 

Глаукома належить до захворю-
вань, які мають хронічний тривалий 
перебіг і потребу-
ють постійного ліку-
вально-діагностич-
ного спостережен-
ня. Профілактичні 
огляди не рідше 
одного разу на рік 
є необхідними для 
осіб старших від 40 років. На тисячу 
людей, які звертаються до офтальмо-
лога, в середньому у восьми виявля-
ють глаукому. 

Захворіти на неї може будь-хто, 
але до чинників ризику входять: на-
явність в роду хворого на глаукому, 
вік понад 40 років, короткозорість 
або далекозорість, цукровий діабет, 
мігрені, схильність до спазмів судин, 
паління, перенесені травми чи хірур-
гічні втручання на оці.

Розрізняють відкритокутову й за-
критокутову глаукому.

Відкритокутова глаукома – це 

найбільш поширена форма, при якій 
не спостерігається чітко виражених 
симптомів. Людина може не відчувати 
підвищення внутрішньоочного тиску, 
яке вже згубно впливає на зоровий 
нерв. 

Про наявність захворювання мо-

жуть свідчити поява «сітки» перед 
очима; наявність «веселкових кіл» 
при погляді на джерело світла; від-
чуття дискомфорту в оці; незначна 
різь в оці; затуманення; зміни в полі 
зору; головний біль тощо. За таких 
симптомів слід негайно звернутися до 
офтальмолога, – наголошує п. Марина. 
– На превеликий жаль, значна частина 
пацієнтів із розвиненою стадією за-
хворювання залишається поза увагою 
лікаря аж поки не стає пізно.

Закритокутова глаукома часто 
перебігає у вигляді нападів. Гострий 
напад такої форми глаукоми має ха-

рактерні ознаки: значне підвищення 
внутрішньоочного тиску, сильний біль 
в оці, головний біль. Під час нападу 
можуть додатися нудота, блювота, 
загальна слабість. Зір у хворому оці 
різко знижується. Хворі часто цей на-
пад приймають за мігрень, зубний біль, 

гостре шлункове захво-
рювання, менінгіт, грип...                    

Варто пам’ятати, що 
глаукома не заразне за-
хворювання. Як правило, 
вона вражує обидва ока, 
але не водночас.     

Для пацієнтів із глау-
комою важливо жити активним, енер-
гійним, повним і збалансованим жит-
тям. Фізичні навантаження і вправи  
дуже корисні не тільки для збереження 
загального стану здоров’я, але можуть 
допомогти у зниженні внутрішньооч-
ного тиску. 

Діагноз «глаукома» – це не привід 
упадати у відчай, панікувати та не ра-
діти світові, – додає Марина Аксентіїв-
на. – А своєчасне звернення до лікаря 
та рання діагностика допоможуть збе-
регти один із найдивовижніших дарів 
природи – зір.    

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Глаукома – найпідступніша 
хвороба, що краде зір

Всесвітній день боротьби з глаукомою припадає 
щороку на 6 березня. Цей день уже вшосте (від 2008-го) 
відзначається і в Україні. 

Про це захворювання більше знає Марина 
КАРЛІЙЧУК, лікар-офтальмолог вищої категорії, кандидат 
медичних наук, доцент кафедри офтальмології ім. Б. 
Л. Радзіховського БДМУ, консультант-офтальмолог 
обласного медичного діагностичного центру. 

6 березня – Всесвітній день 
боротьби з глаукомою

Давні греки називали «глаукомою» так зване «синє помут-
ніння ока». Нині так називають велику групу очних хвороб, 
які характеризуються постійним чи періодичним підви-
щенням внутрішньо очного тиску із подальшим розвитком 
типових дефектів поля зору, зниженням зору й атрофією 
зорового нерва. 

На холодну пору року припадає пік захворю-
ваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. На-
певне, кожному з нас знайоме відчуття дряпання 
в горлі, болю, що дається взнаки при ковтанні. 
А ще додаймо чхання, загальну слабість. У «га-
рячий» сезон респіраторно-вірусних інфекцій 
у поліклініках шикуються черги пацієнтів, які 
кашляють, смокчуть льодяники, витирають носи 
хустинками та активно обговорюють із «това-
ришами по біді» ступінь почервоніння власного 
горла, діагнози, методи лікування.

За кількістю способів, за допомоги яких 
населення намагається самотужки позбутися 
недуги, ГРВІ – беззаперечний лідер. Напевне, 
кожна родина має власний «фірмовий» рецепт 
подолання застуди.

І хоча сама респіраторно-вірусна інфекція 
спричиняє захворювання, що в переважній біль-
шості швидко і легко минають, самолікування та 
безконтрольне вживання ліків може призвести не 
тільки до сповільнення процесу одужання, але й 
загрожує ускладненнями.

Багаторічний досвід виправлення наслідків 
неправильного лікування ГРВІ дозволяє виділити 
типові помилки, яких припускаються хворі та їхні 
близькі при самолікуванні застуди.

● Широке й тривале використання жа-

рознижувальних препаратів. Підвищення 
температури – це обов’язковий симптом запаль-
ного процесу, що спрямований, перш за все, на 
захист власного організму і загибель вірусів. Зви-
чайно, температура понад 38-38,5°С виснажує 
організм і може заподіяти шкоду. З нею боротися 
треба. Проте жарознижувальні препарати не лі-
кують застуду і не повинні вживатися регулярно: 
вони призводять до гальмування запальної реак-
ції, що не завжди на користь організму. 

● Передозування при вживанні жароз-
нижувальних препаратів, оскільки темпера-
тура тіла не одразу знижується до бажаних 
36,6°С. Хоча варто пам’ятати, що зменшення 
температури на 0,5-1° уже свідчить про дію ліку.

● Призначення антибіотиків при лікуван-
ні ГРВІ. Хоча більшості пацієнтів відомо, що анти-
бактеріальними препаратами не лікують застуду, 
випадки неправильного призначення препаратів 
з протимікробною дією рік від року не зменшують-
ся. Ця проблема актуальна не тільки для нас, але 
й для країн із високим рівнем розвитку медицини: 
майже кожному п’ятому хворому на ГРВІ сімейні 
лікарі призначають антибіотики на задоволення 
очікувань пацієнта, переконаного в тому, що 
антибіотик – це «пігулка від усіх хвороб». Можна 
тільки здогадуватися, наскільки ця цифра вища в 

Україні, де будь-який медикамент можна купити 
без рецепту, орієнтуючись виключно на свій смак 
і поради сусідів або аптекарів.

УКРАЇНЦІ ПОЛЮБЛЯЮТЬ 
ЛІКУВАТИСЯ. НА РАДІСТЬ 
ФАРМАЦЕВТАМ 

Незважаючи на величезну кількість аптек, у 
кожній з них завжди є відвідувачі. Доволі часто 
можна спостерігати трагікомічні моменти, коли 
покупці просять фармацевта порадити щось «для 
зміцнення здоров’я». Відтак лікування застуди 
рідко обмежується одним чи двома препаратами. 
Купуються й водночас вживаються гомеопатичні 
та алопатичні (біологічні) засоби, препарати на-
родної медицини, рослинні тощо. Якщо ж додати 
ще полоскання, натирання, інгаляції, гірчичники, 
банки, прогрівання, то захисні можливості орга-
нізму, змушеного долати не тільки хворобу, але 
й її лікування, просто вражають!

Така поліпрагмазія (надмірна кількість різних 
ліків) на користь тільки мережам аптек, самому 
пацієнту вона швидше шкодить. Адже «невинна» 
терапія рослинними препаратами може спричи-
нити важку алергічну реакцію. Ментол та евка-
ліпт у людей, схильних до алергічних реакцій, 
можуть посилити нежить і кашель. Муколітичні 
та відхаркувальні засоби, вжиті при обструкції 
(непрохідності) бронхів, тільки погіршать пе-
ребіг хвороби, проте виявляться ефективними 
при лікуванні звичайного ларинготрахеїту. На 
практиці доводилося мати справу з пацієнтами, 
які водночас приймали ліки з протилежною 
спрямованістю: протикашльові засоби разом 
з відхаркувальними, стимулятори секреції – із 
препаратами, що висушують слизову оболонку 

носової порожнини тощо. 

НЕ ДАВАЙТЕ ДІТЯМ...  ЛЬОДЯНИКИ 
ВІД ГОРЛА

Слід усвідомлювати, що діти – це не маленькі 
дорослі, тож їх не можна лікувати засобами для 
дорослих. Доза, прийнятна для дорослої людини, 
може бути для дитини токсичною. Більше того, 
для лікування малюків не використовують аеро-
золі, льодяники чи таблетки для розсмоктування. 
Грубою помилкою є подрібнення пігулок для 
розсмоктування, бо в кращому випадку дитина 
одразу проковтне дрібні частки ліку, а в гіршому 
– вдихне. Засоби «нетрадиційної» медицини, 
які в дорослого спричинять лише невеличке 
подразнення, дитині спричинять опік слизової 
оболонки. Все це прописане в інструкціях до 
препаратів, але наскільки наші співвітчизники 
полюбляють лікуватися, настільки ж не люблять 
читати інструкції до ліків. 

ВИЛІКУВАТИ ЗАСТУДУ ДІЙСНО 
НЕВАЖКО

Не піддавайтеся паніці, забезпечте хворому 
спокій, велику кількість теплого питва, вітамі-
нізовану їжу. Часто провітрюйте приміщення. 
Обов’язково викличте лікаря, який пропише 
оптимальну комбінацію ліків в адекватних кон-
кретній ситуації дозах. Якщо хочете застосувати 
методи народної медицини, варто порадитися з 
лікарем щодо доцільності. Домовтеся з лікарем 
про термін повторного огляду, щоби не пропус-
тити виникнення ускладнень. 

Cвітлана ЛЕВИЦЬКА, професор курсу ЛОР–
хвороб БДМУ

Немає практично жодної людини, яка обійшлася б узимку без ГРВІ, 
тобто не чхала, не кашляла чи не мала б нежитю. Вилікувати ж таку застуду 
неважко,  стверджує Cвітлана ЛЕВИЦЬКА, професор курсу ЛОР–хвороб 
БДМУ. Та цьому, на її переконання, заважають типові помилки, що й 
призводять до ускладнень та затягування періоду одужання. На що саме 
слід звернути увагу, щоби уникнути цих помилок, радить пані професорка. 

або Про головні помилки щодо респіраторних вірусних інфекцій
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У суботу-неділю важливо правильно ско-
ристатися можливостями перекрити витрати 
тижня. В понеділок можуть виникнути про-
блеми зі здоров’ям. У вівторок і середу варто 
«увімкнути» всі свої здібності на розв’язання 
ситуації. Вечір четверга присвятіть родині. 

Не розпочинайте нові справи та проекти до 
понеділка. Новий партнер не схоче підтри-
мати вас публічно. У вівторок рутинні справи 
вже можуть бути прибутковими. Від середи 
сміливо починати рух уперед. Не хваліться 
успіхами у четвер. 

Конфліктний настрій п’ятниці може зіпсувати 
вам вихідні. Ділові знайомства у неділю та 
середу доведеться заводити, покладаючись 
лише на власну інтуїцію. Цього тижня вона 
вам особливо потрібна – як і бажання та 
вміння наполегливо працювати на успіх.

Цими вихідними у вас може нарешті з’явитися 
можливість відпочити з родиною. Утім уїк-енд 
може закінчитися не святково, якщо ви не по-
збудетеся роздратування. Поїздка понеділка 
може бути сприятливою. У середу-четвер не 
відмовляйтеся від допомоги.

Якщо дозволить здоров’я, цими вихідними 
ваше життя може отримати несподіваний 
поворот. Не втрачайте темпу, активно ви-
вчайте можливості: вже у вівторок можна 
підписувати угоди. Якщо середа мине без 
фінансових втрат, четвер буде успішним. 

Відпочинок почекає: поїздка п’ятниці-суботи 
може стати прибутковою. У понеділок по-
кладайтеся лише на себе, натомість у вівто-
рок-середу до розв’язання проблем можна 
підключати партнерів і родичів. У четвер 
будьте гранично уважні до дрібниць.

Робочий тиждень триватиме до суботи. На 
спілкування з рідними й коханими  залиша-
ється неділя. У понеділок варто підписати 
раніше підготовані угоди. У вівторок-середу 
можуть стати на заваді сімейні обставини або 
недуги. Із фінансами все гаразд.  

Вихідні складуться вдало, коли ви більше по-
кладатиметесь на себе, ніж на оточення. Від 
понеділка більше уваги до рутинних справ. 
Стережіться весняних застуд і уникайте кон-
фліктів удома й на роботі. У четвер зберіть 
усі сили на завершення справ тижня. 

Знайомства та зустрічі п’ятниці змусять 
добре попрацювати на вихідних. Рідним і 
коханим присвятіть вечір понеділка. Уважно 
вивчайте документацію у вівторок. Середа 
сприятлива для будь-яких поїздок. За актив-
ної роботи доленосним може стати четвер. 

Важка пора для цього знаку. Небезпека 
травматизму змусить вас провести вихідні 
без особливих пересувань. Надходження по-
неділка можуть знадобитися на лікування вам 
чи родичам. У середу будь-що уникайте кон-
фліктів. Четвер – найуспішніший цього тижня.

Зима минула, але не розслабляйтеся: травми 
бувають не лише на льоду. Неділю присвятіть 
найближчим людям. Аби уникнути непри-
ємних моментів у роботі, не конфліктуйте і 
будьте напоготові. У середу-четвер активно 
працюйте на успіх. 

У п’ятницю поставте крапки у справах тиж-
ня. На вихідних займіться оздоровленням. 
Фінансовий стан не дозволить здійснити усе 
назначене, але перемовини продовжуйте й 
угоди в середу підписуйте. У четвер, навпаки, 
не приймайте жодних важливих рішень.

Міфи про схуднення
Міфи – найбільш поширені помилки, які заважають скидати 

зайву вагу.
Навколо теми схуднення обертається маса чуток, 

вигадок, у які ми з вами захоплено віримо. На всі ці казки 
можна було б махнути рукою, коли б вони не заважали 
худнути! Тож спробуємо відділити праведне від грішного.

Треба пити якнайбільше черво-
ного вина: воно корисне й від нього 
не повнішають. Повнішають, та ще й 
як! Алкоголь – узагалі дуже калорійний 
продукт. Плюс спричиняє в організмі 
стресову ситуацію, внаслідок якої калорії 
оперативно перетворюються на жирові 
відкладення. Так, склянка вина на день 
корисна. Але зауважте: в ній стільки ка-
лорій, що, коли ви не подбаєте про їхню 
утилізацію, кожного місяця регулярного 
споживання вина ви набиратимете до 
півкілограма ваги. 

Аби худнути, слід сидіти на фрук-
тах. На жаль, і це неправда. У фруктах 
міститься велика кількість фруктового 
цукру, надто у винограді й абрикосах. 
А фруктові соки за калорійністю не по-
ступаються солодким газованим водам. 
Сухофрукти взагалі – калорійні бомби, 
їсти їх треба буквально поштучно, якщо 
маєте проблеми з вагою.

Біг – найкращий вид спорту для 
схуднення. Що й казати, біг – чудовий 
вид тренування, та зовсім не оптималь-
ний, якщо хочете скинути вагу. Людям 
із зайвими кілограмами більше пасують 
плавання й ходіння в середньому темпі – 
по 30-40 хвилин за сеанс. Біг за великої 
ваги – взагалі убивчий спорт для суглобів 
та хребта. Загалом, можна стверджува-
ти, що найкращий вид фізичної актив-
ності – той, у якому ви почуваєтеся ком-
фортно. Якщо робите щось із бажанням, 
то й результати отримуєте кращі.  

Білкові коктейлі не дають худ-
нути. Насправді ж – допомагають. Їх 
часто рекомендують замість вечері, аби 
зменшити загальну калорійність денного 
меню і при цьому не відчувати голоду. 
Інша справа, що сидячи на коктейлях і 

отримуючи легкі результати, ми 
зазвичай не надаємо значення 
напрацюванню нових звичок у 
харчуванні та стилі життя – а 
це цілком необхідне, аби зно-
ву не набирати ваги. 

Худнути заважає 
розлад обміну речовин.  
О, це найперша від-

мовка тих, хто не 
хоче над собою пра-
цювати. Лише у 3% ви-
падків набирання зайвих кіло-
грамів пов’язані з метаболізмом. 
Тож посилатися на ці міфічні про-
блеми – лише обманювати себе.   Худнути 
допомагають продукти-лайт. Ні, і ще раз 
ні! Безумовно, у знежиреному йогурті 
чи дієтичній колі калорій менше, ніж у 
звичайних. Але численні дослідження 
показують, що сідаючи на дієтичні про-
дукти, ми просто починаємо… більше 
їсти. Тим паче, що солодкий смак цих 
продуктів збільшує апетит.

Усе зло від фаст-фуду. Далеко 
не все. Звичайно, краще обходитися 

без масних гамбургерів та хот-догів, у 
сфері швидкого харчування ще мож-
на відшукати щадні для талії страви. 
Скажімо, піцу й шаурму, типові для 
Середземномор’я, можна вважати від-
носно корисними. Лише, замовляючи, 
просіть покласти до шаурми більше по-
мідорів і менше м’яса, до піци – менше 
сиру, а не навпаки. 

Одне слово, усе залежить від свідо-
мого вибору харчів.

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з 
реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

 ЛОТ № 1 - житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загаль-
ною площею 210,40 кв.м., земельна ділянка площею 0,1163 га. для обслуговування 
житлового будівнику, господарських будівель і споруд. Місцезнаходження майна: 
Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Заволока. Правовстановлюючі документи: 
Державний  акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №111307, свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно серія СА №993238 від 21.08.2012 р. Земельна 
ділянка рівнинна, з задовільними фізичними характеристиками, забезпечена мережами 
електропостачання, газопостачання, водопостачання (від колодязя), каналізація 
(вигрібна яма). Під’їзна дорога з асфальтним покриттям. На земельній ділянці розташо-
ваний одноповерховий цегляний будинок з балконом, мансардою та напівпідвалом, за-
гальною площею 210,40 кв.м, в тому числі житловою – 98,20 кв.м., і підсобною – 112,20 
кв.м. Напівпідвал – 23,50 кв.м., напівпідвал – 12,70 кв.м., котельня – 4,80 кв.м., сходова 
клітка – 9,60 кв.м., разом по цокольному приміщенні – 50,60 кв.м. Коридор – 21,40 
кв.м., душова – 1,40 кв.м., кухня – 9,80 кв.м., кімната – 25,30 кв.м., кімната – 21.70 
кв.м., разом по першому поверху - 79,60 кв.м. Коридор – 18,70 кв.м., ванна – 8,80 кв.м., 
вбиральня – 1,50 кв.м., кімната – 9,60 кв.м., кімната – 21,20 кв.м., кімната – 20,40 кв.м., 
разом по мансарді – 80,20 кв.м. Технічний стан житлової забудови характеризується як 
з ремонтом. Житловий будинок: фундамент – бетон, стіни - цегла, дах – метал; балкон 
– бетонний з козирком; мансарда:  стіни -  цегла, дах – металочерепиця; напівпідвал:  
фундамент – бетон, стіни – бетон; замощення – фігурна плитка; гараж – б/бетон, стіни 
– цегла, дах – метал; криниця – бетонні кільця; вбиральня – стіни – цегла, дах – шифер; 
ворота з хвірткою – ковані; огорожа 1 – цегляна; огорожа 2 – металева сітка; огорожа 
3 – бетон; вигрібна яма – бетон. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна 387746.25 
грн. (без ПДВ) (договір № 2614071 від 31.01.2014р.)

Гарантійний внесок –19387.31 грн. без ПДВ. Торги призначені на 25 березня  2014 
р. об 11:00 год., за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., с. Михальча , 
вул. Головна 37а в приміщені Михальчанської сільської ради. Остаточний термін по-
дачі заяв  25  брезня 2014 р. до 10:00 год.  Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок 
для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. 
Остаточна оплата за придбаний об'єкт  по лоту №1 здійснюється протягом десяти 
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів 
на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37314001002792 в ГУДКСУ в Черні-
вецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 25079942, одержувач: Сторожинецький ДВС 
Чернівецького РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за 
телефонами: 063 836 15 77. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно 
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А.

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалі-
зації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

 ЛОТ № 1 - комплекс нежитлових будівель, що складається з вагової, виробничого 
цеху, складу з їдальнею,  складу,  виробничого цеху разом з трансформаторною підстанці-
єю.  Місцезнаходження майна: вул. Привокзальна, 16А, с. Іванівці, Кельменецький район, 
Чернівецька область. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно серії САС №176268 від 30.03.2009 року виданого виконавчим комітетом 
Івановецької сільської ради на підставі рішення виконавчого комітету № 50 від 30.03.2009 
року. Будівля вагової (літ.А) загальною площею 30,9 кв.м., будівля виробничого цеху 
(літ.Б) - 461,60 кв.м., будівля складу з їдальнею (літ.К) – 1104,0 кв.м., будівля складу (літ.Р) 
– 311,30 кв.м., будівля виробничого цеху (літ.Ф) - 2625,0 кв.м. Технічний стан характе-
ризується як задовільний, розташований неподалік станції «Іванівці» Львівської залізної 
дороги. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 176 194.00 грн. (без ПДВ) (договір 
№ 2614118 від 28.02.2014р.) Гарантійний внесок – 58809.70 грн. без ПДВ. ЛОТ № 2 - жит-
ловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 179,30 кв.м.  
Місцезнаходження майна: вул. Тиха, 22, с. Іванівці, Кельменецький район, Чернівецька 
область. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВКА №185831 від 
11.10.2007 посвідченого приватним нотаріусом Кельменецького районного нотаріального 
округу Лакустою В.І. та зареєстрованого в реєстрі за № 3413. Одноповерховий цегляний 
житловий будинок (літ.А-1) загальною площею 179,30 кв.м. з входом у підвал (літ.Вх) та 
підвалом (літ.Пд), господарські та побутові будівлі та споруди: літня кухня (літ.Б), гараж 
(літ.В), навіс (літ.Г), сарай (літ.Д), вбиральня (літ.Е), ворота (№1), огорожа (№2). Житлова 
забудова забезпечена мережею електропостачання, газопостачання, опалення (газовий 
котел), автономним водопостачанням, каналізацією. Технічний стан характеризується 
як добрий з ремонтом, розташований в районі житлової забудови серединної частини на-
селеного пункту. Під’їзна дорога з твердим гравійним покриттям. Інші дані невідомі. Стар-
това (початкова) ціна – 290 860.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614119 від 28.02.2014р.) 
Гарантійний внесок – 14543.00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок 
для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги 
призначені на  24 березня  2014 р. о 13:00 год. за адресою: с. Іванівці, Кельменецький 
район, Чернівецька область у приміщенні Івановецької сільської ради. Остаточний термін 
подачі заяв 24 березня  2014 р  до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт  лот № 
1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про про-
ведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок 37316001002808 в 
ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 32889351, одержувач: ВДВС Кельменецького 
районного управління юстиції у Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна щодня 
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 
18-00 год. Довідки за телефонами: 063 836 15 77. Бажаючим взяти участь у прилюдних 
торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: 
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.



 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки):

 ЛОТ № 1 -   житловий будинок з господарськими спорудами та будівлями загальною площею 
39,40 м.кв.; земельна ділянка площею 0,2500 га., для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, що знаходяться за адресою: вул. Кутузова, 6, с. Гвіздівці, Сокирянський район, 
Чернівецька область. Місцезнаходження майна: вул. Кутузова, 6, с. Гвіздівці, Сокирянський 
район, Чернівецька область. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕІ 
№876323 від 11.12.2006, посвідченого приватним нотаріусом Сокирянського районного нота-
ріального округу Твердушкіним Р.Д., та зареєстрованого в реєстрі за № 1888; державний акт на 
право власності на земельну ділянку серії ЧВ №099072 виданого Сокирянською райдержадміні-
страцією 09 січня 2007 року. Двокімнатний житловий будинок (літ.А) загальною площею 39,40 
кв.м., житловою – 15,30 кв.м. з господарськими будівлями і спорудами, а саме: літня кухня (літ.Б) 
– 58,20 кв.м., сарай (літ.В) – 15,50 кв.м. Технічний стан житлового будинку характеризується 
як добрий. Матеріал стін – глиновальк. Розташований в серединній частині житлової забудови 
та вільних земельних ділянок населеного пункту. По лоту обмеження на використання загальні 
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для 
житлових будівель. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 63857.60 грн. (без ПДВ) (дого-
вір № 2614039 від 08.01.2014р.) Гарантійний внесок – 3192.88 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний 
внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги 
призначені на  24 березня  2014 р. о 16:00 год. за адресою: с. Гвіздівці, Сокирянський район, 
Чернівецька область в приміщенні сільської ради.  Остаточний термін подачі заяв 24 березня  
2014 р  до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт  лот № 1 здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на 
депозитний рахунок депозитний рахунок 37312001002794 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 
856135, код 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції у Черні-
вецькій області. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись 
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 063 836 15 77. 
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з 
реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

 ЛОТ № 1 - земельна ділянка за кадастровим № 7320581000:01:002:0036 
площею 0,2500 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  Місцезнаходження майна: вул. 
Мала Виженка, с. Виженка,  Вижницького р-ну Чернівецької області. Правовстанов-
люючі документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 
440180 від 30.10.2006р., виданого виконавчим комітетом Виженської сільської ради 
Вижницького району Чернівецької області на підставі рішення 4 сесії 5 скликання 
Виженської сільської ради від 09 жовтня 2006 року. Земельна ділянка з ухилом, 
задовільними фізичними характеристиками, знаходиться в серединній частині на-
селеного пункту. Підїзна дорога з твердим покриттям. Навколишня забудова в осно-
вному представлена малоповерховою житловою забудовою та вільними від забудови 
земельними ділянками. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 60225.00 грн. 
(без ПДВ) (договір № 2614098 від 21.02.2014р.) Гарантійний внесок – 3011.25 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в 
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: 
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання 
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

Торги призначені на  26 березня  2014 р. о 13:00 год. за адресою: с. Виженка,  
Вижницького р-ну Чернівецької області у приміщенні Виженської сільської ради. 

Остаточний термін подачі заяв 26 березня  2014 р  до 12:00 год. Остаточна 
оплата за придбаний об'єкт  лот № 1 здійснюється протягом десяти банківських днів 
з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний 
рахунок депозитний рахунок 37310001002796 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 
856135, код 34831565, одержувач: ВДВС Вижницького районного управління 
юстиції у Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцез-
находженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год. Довідки за телефонами: 063 836 15 77. Бажаючим взяти участь у прилюдних 
торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за 
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арешто-
ваного нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

ЛОТ № 1 - нежитлова будівля складу мінеральних добрив загальною площею 742 кв.м. Міс-
цезнаходження майна: вул. Лісна, 2, м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область. Право-
встановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САА № 971955 
виданого 05.06.2003р., Виконавчим комітетом  Вашківецької міської ради згідно рішення № 21 від 
12.03.2003 року. Будівля складу мінеральних добрив (літ.А-А1) складається з: складу – 275,00 кв.м., 
складу – 134,80 кв.м., складу – 166,50 кв.м., складу – 86,80 кв.м., складу – 78,90 кв.м. Фундамен-
ти – бутовий камінь, дах – двохскатний, деревяний, вікна – деревяні, оздоблення – пофарбування 
водяними сумішами, олійними фарбами. Технічний стан даної будівлі характеризується як незадо-
вільний з відсутністю частково прорізів, покрівлі, підлоги, мереж світла, перекриття і для можливого 
послідуючого використання потребує капітального ремонту. Будівля колишньої заправки (літ.Б) 
знаходиться у ветхому технічному стані і практично втратила споживчі якості. Будівлі розташовані на 
земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 0,64 га і передана в оренду тим-
часовою угодою б/н від 15.04.2008 року з розташуванням в промислово розвинутій частині населеного 
пункту та забезпечені зручним під’їздом. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 96030.00 
грн. (без ПДВ) (договір № 2614117 від 28.02.2014р.) Гарантійний внесок – 4801.50 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26 

 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на  
26 березня  2014 р. о 15:00 год. за адресою: м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область у 
приміщенні Вашківецької міської ради. Остаточний термін подачі заяв 26 березня  2014 р  до 14:00 
год.  Остаточна оплата за придбаний об'єкт  лот № 1 здійснюється протягом десяти банківських днів з 
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний 
рахунок 37310001002796 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 34831565, одержувач: 
ВДВС Вижницького районного управління юстиції у Чернівецькій області. Ознайомитися з майном 
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. 
до 18-00 год. Довідки за телефонами: 063 836 15 77. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах 
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А.

Жіночий день?
«Суспільство підтримує панування чоловіків над жінками, 
але втрачає величезний людський потенціал половини 
населення. Це злочинно»

Уже завтра вулицями українських міст і сіл снуватиме безліч 
чоловіків з букетами і пакунками подарунків у руках. Переддень 8 
Березня – Міжнародного, як стверджували в СРСР, Жіночого дня. 
Згодом, коли «радянські» свята стали вже не такими актуальними,  
8 Березня залишилося. Коли ж іще, як не цього дня, жінки чують 
стільки компліментів і отримують стільки квітів і подарунків. І хоча 
ідея свята була аж ніяк не в разовому обдаровуванні, обукетненні і 
опарфумленні, хто про це зараз пам’ятає…

А виявляється, пам’ятають! Про справжню суть 8 Березня, про 
проблеми жінок, які вартують розв’язання, а першим кроком до 
цього є усвідомлення і обговорення – Марія ДМИТРІЄВА, спеціалістка 
з гендерної і феміністської проблематики, яка входить до складу 
Національної гендерної платформи (експертної групи з питань прав 
жінок). 

– Пані Маріє, багато хто впев-
нений, що не існує проблеми прав 
жінок у сучасній Україні. Аргу-
ментують так: маємо досить 
багато жінок-високопосадовців, 
маємо задекларовані права жінок, 
ратифіковану «Конвенцію про лік-
відацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок»… Чи не надумана ця 
проблема? Можливо, порушення 
прав жінок – це порушення прав 
людей загалом? 

– Кількість жінок на рівні прийняття 
рішень в Україні приблизно така, як в Са-
удівській Аравії. Тож пишатися особливо 
нічим – надто, коли зважити, що жіноче 
населення в нас на 100% письменне, 
а серед людей з вищою освітою жінок 
більше половини – 54%. Як відомо, «ста-

лінська» конституція була і лишається 
однією з найкращих в історії. Але як в 
СССР за часів Сталіна було із дотриман-
ням прав людини, сподіваюся, розпо-
відати не треба. Отже, наявність гарної 
конституції жодним чином не гарантує 
дотримання прописаних у ній прав. По-
рушення прав жінок є окремою групою 
порушень прав людини, і корекція такої 
ситуації потребує спеціальних, послі-
довних, тривалих заходів. А найбільше 
вона потребує зміни ставлення до неї.

– Опоненти фемінізму вважа-
ють, що заклики до гендерної рівно-
сті насправді є спробою жінок здо-
бути більше прав, ніж у чоловіків. 
Тобто посісти якесь особливе місце 
у суспільстві... 

– Це звичайний страх будь-якого 

рабовласника: коли раб звільниться, він 
зробить із рабовласником те, що рабов-
ласник робив із ним. Чимало чоловіків 
чомусь вважають, що коли жінки почи-
нають користуватися тими ж правами, 
що й вони самі, то це їх дискримінує. Як 
той, хто довго тебе грабував, починає 
обурюватися, коли ти більше не до-
зволяєш йому цього робити. Особливе 
місце в нашому суспільстві займають 
чоловіки: їх тримають за «норму люди-
ни», їх хочуть брати на роботу – а жінок 
не хочуть.  Чоловічі потреби – чи те, 
що вони вважають своїми потребами – 
оголошуються нормою. В результаті ми 
бачимо повсюдно рекламу з оголеними 
жінками, хоча вже давно доведено, що 
така реклама є вкрай неефективною. 
Досягнення феміністських рухів по-
ліпшують життя для всіх пригноблених 
груп – жінок, інвалідів, лесбійок і геїв, 
багатодітних родин, етнічних меншин, 
бо забезпечують ефективнішу роботу з 
розподілу ресурсів і послуг, більш повне 
задоволення потреб, не кажучи вже про 
механізми захисту від дискримінації – і, 
як наслідок, також для чоловіків.

– У дореволюційній Росії права 
жінок відстоювали свідомі жінки 
рухів лівого спрямування. Сучас-
ні феміністичні рухи – «ліві» чи 
«праві»? 

– Сучасні феміністські рухи дуже 
розмаїті. У країнах третього світу вони 
ліві. В тих самих Штатах, скажімо, є й 
такі, й такі. В Україні власне фемініст-
ського руху нема. Але це –питання часу .

– Більшовики «розглядали по-
тенціал організованого і свідомого 
жіноцтва інструментально» – чи 
зараз не так само? Маю на увазі 
жіночі громадські організації при 
партіях тощо.

– Так, абсолютно. На парламент-
ських виборах 2002 року в партії «Жінки 
за майбутнє» у прохідній частині списку 
з 8 осіб усі восьмеро були чоловіки. В 
Україні сформувалося чимало громад-
ських жіночих організацій, однак вони 
досі не об’єднуються в спільний жіночий 
рух. Коли вони це зроблять, зможуть ви-
сувати своїх представниць, спроможних 
формулювати потреби жіноцтва в по-
літичній сфері – і обстоювати інтереси 
жіноцтва на рівні прийняття рішень.

– Найвпливовіша жінка в Укра-
їні Юлія Тимошенко, на Ваш по-
гляд, – феміністка чи ні? 

– Феміністка – це людина, яка де-
кларує феміністські погляди і діє відпо-
відно до них. Відтак – ні, Тимошенко не 
є феміністкою. Вона не підтримувала і 
не підтримує жіночого руху в Україні.

– Крайнощі сучасності: жінки 
звільнилися від «кухонного раб-
ства», але іноді перетворюються 
на такі собі «сувеніри», «прикраси», 
на «болонок». Але! Це ж, зрештою, 

їхній вибір? Чи все ж таки це ген-
дерна проблема? 

– Це якщо вони звільнилися. За до-
слідженнями соціологів, жінки в Україні 
й досі щоденно витрачають на хатню 
роботу і догляд за дітьми в середньому 
на 3-4 години більше, ніж чоловіки. Я б 
не сказала, що це вони «звільнилися». 
Якщо суспільство послідовно розповідає 
жінкам, що єдина їхня цінність в тому, 
щоби бути гарними, сексуально прива-
бливими, «вдувабельними», – не дивно, 
що жінки на це ведуться. При цьому сус-
пільство підтримує панування чоловіків 
над жінками, але втрачає величезний 
людський потенціал половини насе-
лення. Це злочинно й несправедливо.

– У повоєнному СРСР і аж до його 
останніх років протиставлялися 
образи «справжнього чоловіка» 
(мужнього, захисника) і «справжньої 
жінки» (жіночної, матері, ніжної). 
Для Вас особисто яка вона – справ-
жня жінка? 

– Не існує несправжніх жінок, як і 
несправжніх чоловіків. Всі, що існують, 
– справжні. А уявлення про так званих 
«справжніх» жінок чи чоловіків – це фік-
ція, як лінія горизонту, бо жодна людина 
не може відповідати такому ідеалові. 
Образ «справжньої» жінки, поширений 
в нашому суспільстві, – це така пастка, 
до якої жінок заганяють, аби вони були 
максимально зручними в користуванні: 
сексуально привабливими, все госпо-
дарство тягнули б на собі, дбаюли про 
дітей та батьків, своїх і чоловікових, і 
при цьому надають чоловікові повний 
спектр побутово-емоційно-сексуальних 
послуг. За це вони не мають ані поваги, 
ані підтримки, лише наївну віру в те, що 

от тепер вони, мабуть, справжні жінки 
і їх за це любитимуть. На жаль, такий 
обсяг роботи для однієї людини непід-
йомний, в результаті вони постійно 
виснажені і втомлені. Я вже не кажу про 
те, щоби вкладати час і ресурси в розви-
ток своїх талантів і умінь. А «справжній» 
чоловік – це фікція ще гірша, бо єдине, 
в чому згідні всі, хто про це говорить 
– що він «не баба». Висновки з цього 
розмитого формулювання можуть бути 
якими завгодно: або що він не мусить 
займатися господарством, або що йому 
«западло» дбати про дітей, або він не 
мусить перейматися почуттями інших, 
або що він має право змушувати інших 
виконувати свої забаганки. Коли почи-
нають говорити про «справжніх» людей 
– це завжди ознака того, що тобою на-
магаються маніпулювати.

– Як би Ви порадили святкува-
ти чи відзначати День 8 Березня? 

– Для мене вже багато років цей 
день – не «свято весни й краси», а день 
солідарності жінок у боротьбі за свої 
права. Справжнє професійне свято 
феміністок. Цього дня можна віддати 
данину пошани жінкам, які на нас впли-
нули – вчителькам, наставницям, тим, 
хто навчили нас бути такими, якими ми 
є, провести акції на вулицях, названих 
іменами жінок.

– Ідеальне привітання з 8 Бе-
резня – які слова мають бути в 
ньому? 

– Свободи від дискримінації, до-
тримання прав, розуміння і солідарності 
з іншими жінками. Мені було б приємно 
почути таке – але мої друзі мене так за-
звичай і вітають.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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Емма АНТОНЮК, феміністка:
 З Восьмим березня є одна проблема: всі чомусь вирішили, шо це «свято  тюль-

панів і поштівок». Насправді ж цей день був вигаданий для іншого і, на жаль, ще 
й досі суспільство потребує того, щоби його використовували за призначенням. 

Звісно, кожний має право дарувати тюльпани і поштівки. Але забийте в пошук, 
скільки жінок в Україні страждає від домашнього насилля і згвалтувань, порів-
няйте, наскільки цей показник вищий за середньоєвропейський. І чи знайдеться 
після цього виправдання, чому єдиний день в році, призначений для обговорення 
і систематизації «жіночих» проблем, ми профукуємо на цукерки і банальні тости?

Коли я жила в Україні, я жорстко реагувала на телефонні дзвіночки на кшталт: 
«Вітаю, краса – то ваша зброя» і іншу «лабуду». (До речі, тости зазвичай теж сек-
систські). Слухаючи мої обурення, мужчини ірончно розводили руками – мовляв, 
«фіміністка», шо з неї взяти. А насправді, коли починаєш, як ментально хворому, 
«на пальцях» роз’яснювати, шо квіти мамі ти можеш коли завгодно подарувати, 
а сьогодні – час для інтелектуального дискурсу і демонстрацій... 

Залишається лише додати, що в Європі з цим значно простіше. 

ЧЕРНІВЦІ – ГЕНДЕРНО ПОМІРКОВАНЕ МІСТО
Як повідомила головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді Чер-

нівецької міської ради Світлана ОЛЕКСІЙЧУК, у міськраді станом на кінець 
січня працювали 323 особи, з них 210 жінок і 113 чоловіків. На керівних 
посадах – 125 осіб, з яких 82 жінки і 43 чоловіки. Депутатський корпус 
Чернівецької міськради VI скликання складається з 10 жінок і 50 чоловіків. 



У Чернівецькому військовому госпіталі 
служать 38 жінок-сержантів і ще 9 чолові-
ків. Це медсестри, фельдшери, операційні 
сестри, сестри-анестезіологи. Усі – віком до 
45 років, адже в 45 військові йдуть на пен-
сію. Військовиками ставали за бажанням: 
зазвичай після медучилища проходили 
тримісячні сержантські курси, призивалися 
через військкомат.  

Йдемо коридорами одного з корпусів 
госпіталю. Медики, які зголосилися прово-
дити «екскурсію» для журналістів, привер-

тають нашу увагу до місцевих «визначних 
пам’яток». Демонструють картини на стінах 
і наголошують, що вони намальовані однією 
з колишніх лікарок. Зазначають, що свого 
часу приймали міністра оборони в стінах 
госпіталю – саме коли почалася війна Росії 
з Грузією, і в одній з сестринських (тобто 
«сержантських») кімнат тодішній міністр 
Єхануров усамітнювався для секретної роз-
мови з тодішнім президентом Ющенком…

У семи лікувальних відділеннях вій-
ськового госпіталю (хірургічному, трав-

матологічному, анестезіології й реані-
мації, терапевтичному, неврологічному, 
інфекційному і поліклінічному) працюють 
мешканки з усіх куточків області: дехто 
доїжджає до місця роботи 30-40 км. Попри 
те, що речовий, так званий тривожний, 
мішок з ліхтариком, щітками, сірниками, 
нитками, одягом, конвертами, рушниками 
та іншими предметами першої необхідності 
в усіх готовий, – тривоги немає, працюють 
у звичному режимі. 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Сержант(к)и 
Кажуть, у війни не жіноче обличчя. Глянувши у світлі, усміхнені 

обличчя жінок-сержантів Чернівецького військового госпіталю, 
мушу з цим погодитися. Ці жінки – військові, але це військові з 
мирним покликанням: лікувати й рятувати. І якщо ми ставитимемо 
саме таку мету нашій армії – оборонну, – то війни не буде.

День сержанта в Україні відзна-
чається згідно з наказом Міністра 
оборони від 10 лютого 2009 року. Це 
професійне свято введене на підтрим-
ку й підвищення престижу військової 
служби за контрактом на посадах сер-
жантського і старшинського складу, 
а також подальшого патріотичного 
виховання військових кадрів України.

День професійного сержанта у 
Збройних Силах України, згідно з від-
повідним наказом, прийнято відзна-
чати першої п’ятниці березня.

Цього року День професійного 
сержанта в Україні припадає на за-
втра, 7 березня.

«СНАЙПЕР ПО ВЕНАХ»
Старшу медсестру відділення реанімації, 

анестезії та інтенсивної терапії Чернівецького 
військового госпіталю Марію Василівну Ло-
щук знайшли на робочому місці. Зараз вона 
старшина, і як жартують колеги – «снайпер 
по венах»: ніхто з персоналу госпіталю не 
зрівняється з нею в майстерності пошуку «гли-
боких вен». А далекого 1994-го, коли пішла 
миротворцем на розв’язання Югославського 
конфлікту, була старшим сержантом. Про ті 
події згадує спокійно. Але стримано:

– Як потрапила на війну? Мобілізувалася. 
Так, сама захотіла. Просто пішла до військко-
мату і зголосилася служити за контрактом. 
Принесла нотаріально завірений дозвіл чоло-
віка. У нас на той час уже був син. Чому хотіла 
потрапити в «гарячу точку»? Я завжди хотіла 
бути військовою. Дуже мені подобалося, коли 
жінка – у формі. Тому після закінчення в рідно-
му Снятині школи з відзнакою поїхала вчитися 
далі аж під Пітер – до військового училища у 
Виборг. Після його закінчення з вільним ди-
пломом приїхала до Чернівців. Тут знайшла й 

роботу, призвалася 1986-го через військко-
мат, і чоловіка – теж військового, з батальйону 
зв’язку. Звідси вирушила до Югославії, яку 
роздирали міжетнічні та міжрелігійні сутички 
– в медсестринському батальйоні у складі 66-ї 
дивізії. У блакитній касці миротворця ООН.

Півроку ми рятували поранених обох кон-
фліктуючих сторін. 18 кг важив бронежилет. 
А ще спорядження, зброя – нам видали авто-
мати. Але застосовувати їх мали право лише 
у крайніх випадках – загрози життю. Хоча 
ворогуючі сторони ставилися до нас, мирот-
ворців, загалом добре: іноді то одні, то другі 
приходили просити кави. Тож мені стріляти не 
довелося. Але досі пам’ятаю, як одного разу 
під нещадним обстрілом хорватів, замінова-
ною дорогою везли до лікарні важко поранену 
сербку, яка стікала кров’ю. І довезли! Або ж 
ті часи, коли в наших медичних контейнерах 
доводилося і нам, і пораненим спати на підло-
зі, а не на ліжку – аби не влучила куля під час 
перестрілок. По низу контейнери обкладали 
мішками з піском, тож на підлозі було відносно 
безпечно. 

Я бачила, як розпадається держава. Це 
страшно, не дай Боже таке пережити. Коли 
безжально нищаться архітектурні пам’ятки, 
церкви, коли люди поспішно тікають з осель, 
рятуючи свої життя, покидають свої господар-
ства, коли домашні свині бігають, здичавілі… 
Ще раз кажу – не дай Боже це пережити. Тому 
якщо треба буде такому протистояти – піду. І 
синів так навчаю – коли треба, то йти. 

Старшина Лощук, яка відслужила 23 
календарних роки в лавах армії і мешкає з чо-
ловіком – військовим пенсіонером – та двома 
синами в однокімнатній квартирі –  готова бути 
під кулями заради порятунку життя  інших лю-
дей і збереження цілісності держави. Вважає 
себе простим екс-військовослужбовцем, який 
просто любить свою роботу.

Серед семи сержантів хірургії-травматології – Надія 
КУЧЕР. Вона на Буковину приїхала аж з Рівненщини. 
Зараз мешкає на Хотинщині. Каже, що просто допо-
магає офіцерам-лікарям. І бути військовою – не-
важко. «Всі призивалися  – і ми призвалися. Речовий 
мішок складений і завжди готовий стоїть біля дверей. 
Будемо сподіватися, так і стоятиме».

Редакція висловлює вдячність за 
сприяння у підготовці матеріалу 
т.в.о. начальника Чернівецького 
госпіталю полковнику медичної 
служби Олексію Барбазюку. І ві-
тає всіх сержантів військового 
госпіталю з Днем сержанта, а сер-
жанток – ще й з 8 Березня!

З РЕЧОВИМ МІШКОМ БІЛЯ ДВЕРЕЙ…

Жанна ПЕРНАЙ з Новоселиччи-
ни – молодий сержант. Працює 
в об’єднаному відділенні хірургії 
і травматології, де лікуються і 
ветерани, і відставники, і нинішні 
контрактники. Не вважає свою 
роботу якоюсь особливою – 
працює як звичайна медсестра, 
чергує добу через три. І навіть 
періодичні навчання й тривоги не 
здаються їй ознакою «військовос-
ті». Маленький син Жанни Стас, 
якому 3,5 роки, також не усвідом-
лює, що мама військова. Знає, що 
вона «лікує дядь і тьоть».

 №10 (531) 
06.03.2014 
12.03.2014

16

мироносні

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
К

О
ЗЛ

О
В

А

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
К

О
ЗЛ

О
В

А


