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Український апофігей з цінами 
– очима влади та людей

От Чєрновіц – большой прівєт 
і благодарность Арсенію 
Петровичу!!!

Я вже кількa днів виношую в серці 
(та що там – у серці… в усіх місцях 
виношую і де лиш можу, виношую) 
величезну подяку Арсенію Петровичу.

Якому? Тому, якого виплекали 
Чернівці, обігрів – Київ, і полюбив – 
увесь народ.

Якого лагідно називаємо Кро-
ликом. Не знаю, хто назвав першим, але я першою подумала, 
бо люблю розумного такого, інтелігентного такого Кролика з 
мультфільму «Вінні-Пух».

За що хочу висловити величезну подяку? За те, що, не 
побоюсь цього слова, врятував мою красу і талію. Які я дещо 
зіпсувала протягом останніх двох років. Нерви, знаєте… То така 
річ, що їх слід вчасно заспокоювати. А що найкраще заспокоює 
жінку? Солодке, банани (капєц як допомагають, бажано – одразу 
5!) – джерело чогось там…

Тепер солодке спричиняє у мене нудоту, а банани за 50 грн 
(гирини) – поперек горла.

Моєму чоловікові (годувальнику моєму) газ тепер коштує 7 
гирини за 1 кубометр (а трясця кожному тому кубометру!). Бен-
зин (знову ж – чоловікові) для машини, яку він мені купив, аби я 
хутчіш прилітала на роботу і додому, коштує 25-30 гирини за літр.

Збиралася, було, присісти після Нового року на дієту, та 
не встигла. На фіга мені дієта, якщо мені не світять солодке та 
банани???

Питання вже неактуальне – дякую, Арсенію Петровичу!
Уже другий тиждень на роботу й взагалі ВСЮДИ – ХОДЖУ 

ПІШКИ.
На «Калинку» пішла подивитися, що я неспроможна буду 

купити собі ні зараз, ні згодом. Знову ж, нагулялася – супер: 
ніхто не штовхає, не заважає здійснювати пробіжку торговими 
рядами!! А раніше – не протиснутися, не розійтися з покупцями, 
хіба видихнувши все повітря з організму: на одного продавця 50 
бажаючих купити у нього ВСЕ.

А тепер... свобода від УСЬОГО – від бажань і можливостей 
бодай щось купити!

Духовне зростання стає актуальним як ніколи. Лише високі 
духовні потреби здатні наситити, вдягти, взути та обігріти нас 
– жінок, й усіх українців, про яких ви, Арсенію Петровичу, таки 
подбали. Дякую!

Гадаю, найближчими днями Вас, Арсенію Петровичу, за-
мучать подяками жінки. Ви – наша найкраща дієта, запорука 
рухливого способу життя. Інші «бажаючі» – також незабаром 
приєднаються. Почуття вдячності – це така потужна емоція, яку 
неможливо в собі довго стримувати.

От Чєрновіц – большой прівєт і благодарность!!!
Така користь від Ваших реформ для екології міста!!!
У центрі Чернівців дихати, як ніколи, легко. Ні тобі авто-

мобільних заторів, ні машин… практично самі пішоходи ходять, 
де хочуть. Ще й тролейбуси, поза конкуренцією (вони на елек-
триці!).

КАЗКА! Дякую за КАЗКУ, а також – за мій шанс повернути 
собі талію!!!

3 СТОР.

Діна ПУГАЧОВА 

Мешканець Чернівців, побачивши підозрілі ящики, що зано-
сили до під’їзду невідомі, був певен, що в них лежить зброя. Про це 
і повідомив правоохоронців. На місці виклику, в приватному офісі 
двох чернівчан 30-ти та 60-років, виявили 7 ящиків зі зброєю, як 
повідомив СЗГ УМВС в області. Асортимент вражає: пістолети 
Макарова, автомати Калашнікова, гвинтівки Мосіна, револьвери 
системи «Наган» – загалом 140 одиниць. Міліціонерам власники 
арсеналу надали документи про те, що вся зброя, яку вони збира-
лися продавати через Інтернет, – муляж. І зброю, і документи до-
правили на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ст. 
263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами.

У підозрілих ящиках лежав цілий 
арсенал зброї

Прочитав гарний блог у ЖЖ Оленки Білозерської (боєць 
Правого сектору), яка закликала не слухати високопосадових 
військових чиновників, штабних щурів, а слухати зведення 
гідрометеослужби. Як тільки-но грунт підсохне і танки й інша 
техніка не будуть грузнути в багнюці – наступним містом за-
гарбання російськими сепаратистами-терористами стане 
Маріуополь, – вважає Білозерська.

Я не панікер і не песиміст. Я – реаліст і поділяю думку Олени Біло-
зерської. Якщо глянути на карту розмежування військ після захо-
плення терористами Дебальцевого – фронт на тій ділянці вирівняно. 
Ба більше –  терористи оголили залізничний вузол і здобули дорогу 
М-04, яка сполучає Дебальцеве з Донецьком. Тепер гляньте ще раз 
на карти РНБО. Зверніть увагу на стратегічну автотрасу Н-20. Вона 
рівненько поєднує з півночі на південь Донецьк з Маріуполем. Там 
зараз між нашими військами і сепаратистами невеличкий вакуум. 
Тож, якщо сепаратисти його заповнять і вирівняють – загарбники 
зможуть контролювати цю важливу автотрасу. А відтак, якщо за-
гарбникам (не дай Боже) удасться заволодіти Маріуполем, далі 
піде взяття під контроль автотраси Е-58 на Бердянськ, Мелітополь 
і сполучається з автострадою Е-105. А траса Е-105 – це прямий 
сухопутний шлях на Кримський півострів через Якимівку, Чонгар, 
Медведівку, Джанкой, Сімферополь, Севастополь...

І лише після цього етапу російської агресії можна буде споді-
ватись що експансія наших земель на деякий час буде припинена. 
Тому не слухайте колискові пісні міністра закордонних справ 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, що все вщухло, настало 
перемир’я і миротворчі збройні підрозділи ЄС – EUFOR Україні вже ні 
до чого. Мовляв, місія ОБСЄ вже й сама впорається.

Дай Боже, щоб я помилявся, але чудес на війні не буває. А вірити 
в мудрість та твердість українського військового керівництва – себе 
дурити.

Ростислав ДЕМЧУК, Агентство Євроатлантичного 
співробітництва (АЄАС) – спеціально для «Версій»

Чи віддамо Росії дорогу на Крим?

«Банки-міліціянти-
прокуратура 

VS 
люди?!» 
4 СТОР.
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2Прокуратура «копає» - Папієв гуляє

Нагадаємо, у прокуратурі Чернівець-
кої області перебуває кримінальне про-
вадження за фактами перешкоджання 
колишнім головою Чернівецької ОДА 
мешканцям сіл Станівці, Опришени, Йор-
данешти Глибоцького району у здійсненні 
виборчого права на виборах до Верховної 
ради України 2012 року. На думку слідства, 
пан Папієв зловживав службовим станови-
щем і закликав людей голосувати за про-
владного кандидата, який був на той час 
керівником ПАТ «Чернівцігаз». Тодішній 
очільник області чинив психологічний тиск 
на людей, пояснюючи, що для того, щоби 
в їхніх селах був газ, слід «правильно» 
голосувати.

– У ході кримінального провадження 
проведені три психолого-лінгвістичні екс-
пертизи та дві комплексні (відео-, звуко-
запису та комп’ютерної техніки). Допитано 
понад 150 свідків. З них понад 50 осіб – у 
січні 2015 року, – повідомив під час прес-
конференції про здобутки та проблеми 

в роботі органів прокуратури області за 
два місяці 2015 року Микола ЯКИМЧУК, 
прокурор області.

Микола Костянтинович зазначив, що 
одразу ж після призначення на посаду 
провів з цього питання оперативну нараду 
для визначення слідчих дій, необхідних 
для вчасного завершення кримінального 
провадження. Зібрано достатньо доказів 
присутності в діях Папієва ознак злочину, 
передбаченого ст.153 ч.3 ККУ – «пере-
шкоджання вільному здійсненню грома-
дянами свого виборчого права, поєднане 
з примушуванням, вчинене службовою 
особою з використанням свого службового 
становища». 

– Повідомити колишньому високопо-
садовцю про підозру у вчиненні кримі-
нального правопорушення на даний час 
неможливо, оскільки Папієв у жовтні 2014 
року обраний народним депутатом Укра-
їни, – повідомив обласний прокурор. Він 
пояснив, що існує визначена процедура, 

яку має здійснювати Генеральна проку-
ратура. Відтак подумалося: найближчими 
тижнями-місяцями-роками Михайла Па-
пієва в залі суду ми навряд чи побачимо. 
Бо процедура. То чи варто було відривати 
працівників прокуратури на розслідуван-
ня з наперед відомим результатом, коли 
підозрюваний дихає австрійським пові-
трям, хитро посміхаючись у хитрі вуса? 
Можливо, краще було б сконцентрувати 
їхні зусилля на більш прикладних речах, як 
то контрабанда чи прийом громадян (про-
курор області повідомив, що за два місяці 
2015 року він прийняв вже 70 громадян, 
коли його попередник прийняв 20 осіб за 
весь рік).  

Тим часом прокуратура Нідерландів 
повідомила про результати розслідуван-
ня найбільш приховуваного злочину зі 
збиттям «Боїнга» на чужій території під 
час військових дій за повної ворожості на-
селення та міжнародного тиску. Їм це не 
завадило до деталей з’ясувати всі обста-
вини. Цікаво, скільки б наша прокуратура 
це розслідувала? Напевно, років зо 200.

Проте, якщо кримінальне проваджен-
ня щодо Папієва матиме своє логічне 
завершення, «Версії» напишуть про об-
ласного прокурора Миколу Якимчука на 
першій сторінці! Тим паче, на посаді він 
перебуває лише два місяці, і «затягну-
тість» кримінального провадження щодо 
Папієва – «досягнення»  попередників. 

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Проїзд у приміських маршрутках на Буковині подо-
рожчає. Голова ОДА Олександр Фищук розпорядився 

підняти тарифи на проїзд у приміських автобусах на Буко-
вині до 40 копійок за пасажиро-кілометр без ПДВ. Раніше 
тариф становив 29 копійок. В ОДА це обґрунтовують різким 
зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та вартості 
капітального ремонту. 

Служба цивільного захисту Буковини перейшла 
в режим підвищеної готовності. За словами на-

чальника управління цивільного захисту населення ОДА 
Олексія Гайдая, в області створили мобільну оперативну 
групу з реагування на надзвичайні ситуації техногенного 
характеру у складі 28 одиниць техніки з відповідним пер-
соналом.  У повну готовність приведено обласну систему 
централізованого оповіщення, до використання готові 53 
електросирени. За словами Гайдая, адміністрація уклала 
договори з усіма FM-станціями області, вирішується питання 
про залучення до системи оповіщення населення операторів 
мобільного зв’язку.

На Буковині будуть нові структури для боротьби 
з торгівлею людьми. Члени Координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання насильству в 
сім’ї та протидії торгівлі людьми вирішили створити в ОДА 
й усіх РДА нові структурні підрозділи, які запобігатимуть 
торгівлі людьми. Представники новоЇ структури матимуть 
повноваження розглядати та приймати рішення про на-
дання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

У міськраді створили мобілізаційний відділ. У Чер-
нівецькій міськраді створили новий підрозділ, який 

відповідатиме за мобілізацію в місті. Його начальником 
призначено Руслана Стецюка, який від липня 2011 року 
працював головним спеціалістом управління з питань над-
звичайних ситуацій та мобілізаційної роботи населення 
міської ради.

Буковинець став віце-президентом ФФУ. За під-
сумками голосування новим президентом Федерації 

футболу України обрано нардепа Андрія Павелка. За нього 
свої голоси віддали 122 делегати, а за його конкурента 
Ігоря Коломойського – лише 8. Першими віце-президен-
тами при Павелкові будуть Олександр Бандурко та Вадим 
Костюченко. Одним з віце-президентів стане також голова 
Чернівецької обласної федерації футболу Василь Орлець-
кий. У 2010-2011 роках він був президентом ФСК «Букови-
на», а ще раніше керував ФК «Лужани». 

інфоторба

Фото «радісногуляючого» Віднем екс-голови Чернівецької 
ОДА, народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла 
Папієва облетіло Інтернет. 

Прогулюючись Міським парком Відня 1 березня 2015 
року з олігархом Дмитром Фірташем, Михайло Папієв навіть 
не підозрював, які титанічні зусилля здійснює прокуратура 
Чернівецької області в ім’я тріумфу справедливості. 

Нагадаємо, обласне Управління СБУ 
не має керівника вже понад 10 місяців: 
торік, 24 квітня, офіційно звільнили Юрія 
Кіцула. За словами активістів, тодішні 
мітинги проти нього провокували зацікав-
лені особи, адже замість Кіцула керувати 
структурою став Ігор Долгошеєв, при-
бічник однієї з політичних сил і колишній 
помічник Миколи Федорука. Саме Дол-
гошеєв ліквідував Громадську раду при 
обласному управлінні СБУ, яка ставила 
під громадський контроль дії працівників 
служби безпеки.

Головний посил пікетувальників: 
нині в області процвітає контрабанда, а 
нести відповідальність за це нікому, хоча 
економічна безпека України – одна зі 
складових загальної безпеки держави. Як 

наслідок, наголосив для ЗМІ громадський 
активіст Степан ТЕРНОВЕЦЬКИЙ, в облас-
ті активізувалася контрабанда сигарет 
через Буковину за румунський кордон. 
Причому, на Буковині про це нібито нічого 
не чути, а з румунської сторони вже до 20 
повідомлень про транзит через Буковину 
сигарет, які потрапляють туди з території 
ДНР, від сепаратистів. 

Ігор Влад, очільник обласної гро-
мадської організації «Козацька звитяга» 
закинув владі, що Долгошеєву «був 
присвоєний орден, незрозуміло за що», 
а також він нібито представлений до по-
зачергового звання «підполковник», яке, 
за словами п.Влада, «не може мати до цієї 
людини жодного стосунку». 

Активісти розповідають: нині Дол-

гошеєва відсторонено від обов’язків, 
проте люди, яких він привів у службу, 
далі працюють і корупція залишилася. 
Фактично, непризначення нового на-
чальника СБУ – це політичне питання, 
питання національної безпеки на теренах 
Буковини. Пікетувальники впевнені: 
призначення гальмують штучно, адже 
теперішнє тимчасове керівництво задо-
вольняє певних осіб.

Працівники СБУ у перемовинах з піке-
тувальниками заперечували кришування 
«своїх» і переконували: ситуація в облас-
ті під контролем. Як наголосив Юрій Філі-
монов,  тимчасовий виконувач обов’язків 
начальника СБУ в Чернівецькій області, 
спецпідрозділ з боротьби з корупцією 
склав 16 протоколів про корупцію, в тому 
числі навіть на співробітника МВС.

Громадські активісти сформулювали 
свої зауваження до роботи служби та пе-
редали президенту України та керівникові 
СБУ звернення з проханням найближчим 
часом призначити нового начальника та 
відновити при СБУ громадську раду, інак-
ше вони «готові до радикальних дій», як 
прозвучало у виступах пікетувальників.

Вл.інф. 

Поки кота немає, миші танцюють? 
або Чому на Буковині не призначають начальника СБУ

Журналістка судиться з 
керівництвом ЧНУ

Відома буковинська громадська активістка Надія БАБИНСЬКА 
на своїй сторінці у «Фейсбук» розповіла, що подала судовий по-
зов проти керівництва Чернівецького національного університету 
за те, що воно, на думку Бабинської, приховує свою зарплату та 
преміальні. Журналістка стверджує, що в анонімних відгуках її під-
тримали багато викладачів та професорів цього державного ВНЗ. 
Нагадаємо, Бабинська подавала офіційний запит до керівництва 
ЧНУ про суми зарплат і премій, але отримала таку ж офіційну від-
писку, після чого й звернулася до суду.

Тролейбус маршруту №2 щойно відійшов від кінцевої зупин-
ки на вул. Руській, коли в його задню стінку врізалася стріла авто-
крану. Один пасажир загинув на місці, ним виявився заступник 
голови Антикорупційного комітету області Кость Катеренчук, по-
відомили у прес-службі міськради. Автокран приватний, водій 
не витримав безпечну відстань руху. У тролейбусі пошкоджено 
вікна, частину салону. Інших потерпілих не було.

У протараненому 
автокраном тролейбусі 
загинув активіст 
Антикорупційного 
комітету

На пікет за адресою вул. Шевченка, 1 зібралися активісти 
кількох громадських організацій, журналісти та просто 
небайдужі громадяни. Вони вимагали у Президента України 
та голови СБУ Валентина Наливайченка призначити нарешті 
начальника обласної структури служби.
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3Український апофігей з цінами – 
очима влади та людей

ТРИМАЙМОСЯ КУПИ, РАЗОМ 
ПЕРЕМОЖЕМО. І БЕЗ ПАНІКИ, 
БО ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ 

Так можна коротко передати ме-
седж – тобто посил – влади до народу 
після того, як в усій державі з полиць 
зметені продукти першої необхідності 
та піднята плата на житлово-комунальні 
послуги.   

Новопризначений губернатор Бу-
ковини Олександр ФИЩУК теж одразу 
ж звернувся до краян:

«Шановні краяни! Днями у мере-
жах роздрібної торгівлі та на ринках 
області відбулося раптове зростання 
вартості продовольчих товарів, які 
користуються у населення особливим 
попитом. Підскочили ціни на соняшни-
кову олію, цукор, борошно, макаронні 
вироби та крупи, деякі овочі. Втім, при-
чиною стрімкого зростання вартості є 
не дефіцит чи нестача цих продуктів, а 
суттєве підвищення попиту, спричинене 
поширенням панічних настроїв серед 
жителів краю.

Коливання курсу гривні до долара 
США та побоювання населення щодо 
подальшого росту цін спровокували 
ажіотажний попит на окремі продукти 
харчування, який випереджає планові 
поставки товарів, чим провокує виник-
нення штучного дефіциту. Прикро, але 
панічним настроям найбільше піддали-
ся люди з найменшими доходами, які 
витрачають останні гроші на харчі, які 
найближчим часом їм не знадобляться.

Сукупність цих чинників сприяла 
проявам спекуляції з боку окремих 
недобросовісних учасників торговель-
ного процесу. До прикладу, на ринках 
області ціни на ідентичні продовольчі 
товари були встановлені на порядок 
вищі, ніж у магазинах. Така ситуація 
стала наслідком того, що деякі недобро-
совісні підприємці скупили продовольчі 
товари у торгових мережах, а нині реа-
лізують їх на ринках за вищими цінами, 
брутально наживаючись на пересічних 
громадянах.

Доводжу до Вашого відома, що на 
продовольчих складах області є до-
статня кількість продуктів харчування, 
яка у повній мірі задовольнить потреби 
споживачів регіону. Зокрема, забезпе-
ченість цукром, борошном та гречкою 
складає 100%; запаси соняшникової 
олії у 7,5 разів перевищують середньо-
місячний обсяг споживання, запаси 
овочів та фруктів, які зберігаються у 
сховищах краю – у 2,5, а то й 4,5 разів.

Агроформування області виробля-
ють у достатній кількості продукцію 
тваринництва, що дає змогу забезпе-
чити населення яловичиною, свини-
ною, м’ясом птиці, молоком та яйцями 
більше, ніж на 100%. Ці цифри лише 
підтверджують тезу, що будь-які за-
пити внутрішнього ринку продовольчих 
товарів буде легко задоволено, а про 
жодну фізичну нестачу продуктів не 
може бути й мови.

Задля стабілізації цінової ситуації 
в обласному центрі найближчим часом 
буде відновлено проведення щотижне-
вих продуктових ярмарків, на яких чер-
нівчани зможуть купувати сільськогос-
подарську продукцію безпосередньо у 

виробників, оминаючи одну-дві ланки 
недобросовісних посередників.

З метою недопущення необґрун-
тованого росту цін на основні продукти 
харчування облдержадміністрація 
вживатиме вичерпні заходи відповідно 
до повноважень у сфері регулю-
вання цін на продукти харчу-
вання, зокрема, шляхом 
встановлення граничних 
торговельних надбавок 
на 14 груп продовольчих 
товарів.

Утім, всі ці захо-
ди дадуть належний 
ефект лише за умови, 
що Ви, шановні буко-
винці, станете у цей не-
простий час пліч-о-пліч 
з владою, простягнете 
один-одному руку допо-
моги, повірите у силу та 
міць нашої Батьківщи-
ни».

Руслан МЕЛЬ-
НИК, підприємець, 
депутат облради: 

– Ажіотаж не лише 
через страх людей, що 
не буде продуктів, а 
тому, що люди чітко 
знають: продукти подо-
рожчають. І цьому є ре-
альні адекватні причини. 

Перше: подорожчало 
пальне, а значить – перевезення. По-
дорожчала електроенергія для комер-
ційних структур. 

Далі. Банки підняли відсоткові став-
ки по кредитах – це два. І три – банки не 
дають малим і середнім підприємствам 
користуватися своїми коштами на ра-
хунках. І рух зупинився. Всі ж ризики, 
зрозуміло, переносяться на споживачів.   

Тому держава не повинна конста-
тувати, що, мовляв, у нас є недобро-
совісні підприємці, які наживаються на 
ситуації. Такі є, але в основному підви-
щення цін сталося через те, що немає 
контролю за паливом, за інфляцією. І 
тут треба питати першочергово з уряду 
та Нацбанку. Але ж олігархи відчули, що 
вони в Україні – безкарні, що би вони не 
робили. Про це треба сказати чітко та 
ясно, бо саме в цьому полягає причина і 
невиплат зарплат, і відсутності обігових 
коштів. 

Адже навіть першокурсник економ-
факу знає: коли дорожчають ресурси,  
це автоматично переноситься і на про-
дукцію, що виробляється, і на послуги. 
Наступне питання – на скільки ціни 
зросли. Та, на жаль, влада усунулася 
від будь-якого контролю – над банками, 
над формуванням цін на пальне, регу-
лювання ціни на підвищення електро-
енергії, на те, як підприємці можуть не 
піднімати ціни тощо.

Крім того, перш ніж звинувачувати 
підприємства, треба їм спочатку допо-
могти. Я б, скажімо, зібрав підприємців 
за «круглий стіл» і запропонував об-
говорити питання підняття цін, аби 
з’ясувати, які нагальні проблеми треба 
вирішити, щоби підвищення цін було 
меншим. І тоді вже знаходити спільні 
знаменники. 

Натомість що маємо? Буквально 
катастрофу: всі кидають одне одного. 
Міліція, приміром, покриває банки, які 
не видають підприємцям зарплату, а 
людям – депозити. А коли підприємець 
не має обігових коштів, то і товару він 
привозить менше, і ціни ростуть авто-
матично. Бо що більше товару завозить 
фура, то менша собівартість перевезен-
ня, отже й товар дешевшає. А у нас нині 
все відбувається навпаки.  

В усіх цих проблемах і слід розби-
ратися – комплексно. А не шукати не-
чесних підприємців. Безперечно, вони 
є, але основна маса директорів підпри-
ємств зараз ламає голову, де взяти кре-
дити. Бо Нацбанк підняв облікову став-
ку до 33%, а кредити не можуть бути 

нижчі 

від облікової став-
ки. Якщо людина бере тисячу гривень, 
то уже не менш ніж під 35% річних. І 
всі ці ризики перекладаються на про-
дукцію, яку люди купують. Чи якийсь 
нечесний банк затримав на 2 дні гроші 
або взагалі не переказав, як було у «Фі-
нансах і кредиті». І підприємець бере 
ще один кредит, щоби виплатити людям 
зарплату. На яку тепер уже припадає 
70% кредиту. А ще ж і податки треба 
заплатити. І все це відбивається на вар-
тості продукції, інакше збанкрутуєш. 

ОДНИМ – УСЕ, А З ІНШИХ – 
ТЕЖ УСЕ

NN, керівник малого виробни-
цтва (щоби не нашкодити людям, 
які у нього працюють, називатися 
не захотів): – Те, що нині з нами відбу-
вається, є наслідком повної відсутності 
здорового глузду та будь-яких реформ. 
Прем’єр і його команда переймаються 
єдиним – де б «відпилити», «відірва-
ти-урвати» та випити останню кров. А 
щодо прийняття бюджету – то це просто 
злочин. І не тільки в частині урізання со-
ціальних програм. Адже йдеться про го-
ловний закон, за яким житимемо цілий 
рік. Натомість уряд продемонстрував 
дивовижний непрофесіоналізм. 

…Коли люди побачили солярку за 
26, 27, 29 гривень, то зрозуміли, що 
картоплю за 3 грн. вже ніколи не ку-
пити… І це не паніка, а тверезий аналіз 
громадянина зі здоровим глуздом. Він 
міркує: куди мені вкласти тисячу, яку 
я заощадив на чорний день, щоби вона 
не пропала. Звичайно ж, у продукти 
харчування, ціна яких за кілька днів 
стане астрономічною. Люди усвідомлю-

ють, що їм не треба водночас стільки 
продуктів. Але що робити, коли іншої 
можливості врятувати свою тисячу про-
сто не існує. Бо через місяць на ці гроші 
можна буде купити хіба що коробку 
сірників. 

Як на мене, завдання влади – до-
водити до населення правду. А нам 
постійно брешуть. 

Усвідомлюю, що паніка під час ві-
йни – це найгірше. Але ж її створили не 
люди, а влада та її чиновники.

…Скільки вже говорилося про по-
легшення долі підприємців. І що зро-
били? Остаточно загнали зарплату 
в тінь. Невже цього не розуміють ті, 

хто приймав таке рішення? Якщо 
усвідомлювали, до чого це при-

веде, то їх треба гнати з влади 
поганою мітлою, і якщо не 
усвідомлювали – теж, і то чим 
швидше, тим краще.  

У нас в Україні дуже 
дивна економіка, з єдиним 
чинним законом: одним – 
усе, а з інших – теж усе. 
Олігархи безоплатно при-
ватизували всю Україну і 
навіть оренду за землю не 
сплачують. Зате беруть 
по повній з тих малих і се-
редніх підприємств, які в 
них орендують виробничі 
приміщення. Але це ж не 
єдина витрата. Завіз я, 
приміром, обладнання. І 
вже 20% маю заплатити. 
Але ж я ще нічого не ви-
робив! А кому це цікаво? 
А ще 150 тис. грн. мушу 
одразу ж віддати за під-
ключення 100 КВт елек-
троенергії – по тисячі 
за 1 КВт. І це умови для 

розвитку економіки, ви-
робництва?! Це звичайнісіньке 

знущання. 
Уряд тепер нам, дрібним підпри-

ємцям, каже: ми обвалили вам гривню 
– дякуйте, бо це дасть поштовх для 
відновлення виробництва – працюйте, 
мовляв! Адже робітники підуть до вас і 
за 50 доларів. Але, вибачайте, на моєму 
виробництві важка фізична праця. І за 
50 доларів робітники просто не потяг-
нуть, а вмруть. 

Одне слово, реформи у нас тільки 
в розмовах. І ніхто нічого не хоче змі-
нювати. Бо їм там, на горі, дуже добре, 
коли ми тут скніємо… Лякає ж мене 
єдине: це, боюся, ще  не дно…   

ДЕРЖАВУ ОБІБРАЛИ 
ЩЕ Й ЗАВДЯКИ 
РЕФІНАНСУВАННЮ

Олег Т., підприємець: – Сталося 
те, що мало статися. Бо Україна не могла 
далі жити з віртуальними грошима, коли 
реальні вивозяться в офшори. Тож за 
те, що зробила Гонтарева, ми повинні 
їй подякувати. Поясню.

В Україні, як відомо, сотні банків – і 
це ситуація анормальна. Переважна 
більшість з них належить нашим т. зв. 

народним депутатам. Адже чи не більша 
частина з них мають власні банки, ство-
рені виключно для дерибану державних 
коштів. Яким чином це робилося – ні для 
кого не секрет. Власники банків брали 
у своїх же банках кредити для підпри-
ємств, які купували за копійки, потім 
робили з них банкрутів, а банківський 
кредит нібито пропадав. І тоді ці висо-
копоставлені шахраї зверталися до Нац-
банку по допомогу – треба ж «підтрима-
ти» банківську установу. І НБУ, певно, 
теж не безкоштовно, а за відповідну 
«винагороду», йшов на зустріч нібито 
«потерпілому» банку і рефінансував 
його. За виділені кошти купувалася 
валюта і вивозилася за кордон. Ось і вся 
схема – примітивна й нахабна. Але саме 
так мільярди гривень перекачувалися 
з бюджету країни до кишень банкірів-
олігархів. А Гонтарева цьому поклала 
край. От і піднявся ґвалт: недруги – а 
це ж найвпливовіші люди держави – 
створюють їй імідж мало не могильника 
України. Хоча відповідальність за те, що 
коїться, несе уряд, бо саме він, як мені 
здається, в долі з олігархами-банкірами.             

ГЕНОЦИД ЗАМІСТЬ РЕФОРМ
Олег Соскін, політолог: – Замість 

того, щоби проводити в Україні глибинні 
трансформації, нове керівництво країни 
здійснює по суті політику геноциду 
проти власного народу. (Про це в ефірі 
телеканалу 112 Україна казав О. Со-
скін – ред.)

В Україні створено олігополію кла-
ново-олігархічних крокодилів, десь 
8 кланів, які жеруть українців. Перше 
пограбування, яке здійснила нова вла-
да, було зроблено через девальвацію 
гривні і через інфляцію. Долар і євро 
в цей період не девальвувалися, вони 
нормально поводилися. Що пропонує 
нам олігархат, Яценюк, Порошенко? 
Вони кажуть, давайте ще візьмемо 
кредити. Так почекайте, вже взяли, ви 
ж такі самі. Народ обклали податками, 
13 млн. пенсіонерів пограбували через 
девальвацію в 4 рази. От у мене пенсія 
була 3 тис. грн. При курсі 8 грн. за долар 
це було майже 400 доларів. Тепер при 
курсі 30 – це 100 доларів. І так всіх інших 
пограбували. Але їм мало… І ця Верхо-
вна Зрада проголосувала за те, щоби 
забрати 15% пенсій у жебраків, тобто 
у працюючих пенсіонерів. А як пенсіо-
неру не працювати? Він же здохне. Це і 
називається геноцид...

…Президент України, Верховна 
Рада Україна уповноважені народом 
України призначити і затвердити голо-
ву Нацбанку. Але вони призначили 
і затвердили особу, яка виявилась 
ворогом України і українського народу. 
Оскільки всі без винятку громадяни 
України постраждали від дій Гонтаревої, 
то прийшов час застосувати на практиці 
5 статтю Конституції, яка визначає, 
що народ є єдиним джерелом влади в 
Україні. Треба рятувати гривню. І це 
можна зробити. 

Сторінку підготувала Людмила 
ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

– Коли в тебе витрати перевищують задекларовані доходи і ти не 
можеш довести, де ти взяв ці гроші, що витратив, то з цих перевитрат за-
платиш 30% податку, – повідомила на прес-конференції нардеп від БПП 
Оксана ПРОДАН, уточнивши при цьому, що норма законопроекту може 
бути змінена у парламенті. 

Буде, нарешті,  і 
справедливий податок?   

Наш човен розхитали так, що невідомо, чи 
утримається він на воді. Іншими словами, існує загроза 
самому існуванню України. Державні структури, ставши 
на бік олігархів, забули про свої справжні обов’язки, 
тож за минулі десятиріччя  практично розвалили 
виробництво. Тому нині відбулося те, що мало відбутися. 
А обвал української гривні став апофігеєм, чи то пак – 
апофеозом  антидержавницької політики.
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4«Банки-міліціянти-прокуратура vs люди?!» 
Викриття (чи відкриття?) депутата обласної ради 
Руслана МЕЛЬНИКА

На Сторожинеччині практично немає людини, яка не знала 
б Руслана МЕЛЬНИКА, бо він – депутат від цього району в 
обласній раді. Зрештою, чули про нього й інші буковинці, бо 
саме він наводив лад у спілкуванні «Чернівціобленерго» з  
клієнтами. Та громадська робота для Руслана Васильовича – це, 
як він каже, хобі, а насправді – громадянський обов’язок. Бо 
взагалі-то він –  директор підприємства ТОВ «Сіанон ЛТД». Жити 
ж за щось треба, дітей годувати, а голова в нього світла... Та саме 
завдяки бізнесу Мельнику вдалося викрити одну з гідр, яка 
пожирає економіку України. Схема доволі примітивна, але дієва 
для заробляння на рівному місці. 

У ТЕЛЕФОНІ ДОВІРИ БАНКУ 
– ЗАЙВА ЦИФРА. ДЛЯ ЧОГО – 
ЗРОЗУМІЛО

 На початку лютого помітив, що у 
банку «Фінанси та кредит» почалися 
проблеми, – розповів Руслан. – За при-
дбаний для своєї фірми – ТОВ «Сіанон 
ЛТД» – товар приніс 2 лютого платіжку. 
Сплатити треба було терміново, бо поча-
ли нараховувати пеню, і я  попередив про 
це банк. На моєму рахунку були гроші, та 
кошти банк не провів.  

Переговоривши з працівниками 
банку, написав на сайт центрального 
офісу в Києві. А 5 лютого, за 2 дні до видачі 
зарплати, прийшов до банку і зареєстру-
вав платіжки на сплату 
податків, ще й попередив 
працівниць, аби вони ви-
рішили зі своїм керівни-
цтвом, щоби я до 7 люто-
го отримав гроші. Бо, як 
керівник підприємства, 
несу по заборгованості 
зарплати адміністратив-
ну, а буває, й кримінальну 
відповідальність. 

На моїх платіжках 
стоять відмітки, що 5 
лютого банк їх отримав. 
Та 6 лютого з’ясувалося: 
платіжки не проведені. 
Їх, мовляв, не провів цен-
тральний офіс, а черні-
вецька філія має внутріш-
ній наказ про заборону 
руху грошей. Я попросив 
показати мені цей вну-
трішній наказ, щоби я 
розумів, що це не місцеві махінації-мані-
пуляції. Між нами відбувся такий діалог:   

– Ми не можемо показати…
– Тоді дайте телефон вашого керів-

ництва…
– Не можемо дати, для цього є теле-

фон довіри. 
Я телефоную за номером, зазначе-

ним на стенді банку, але там виявилася 
зайва цифра, тож додзвонитися не можу. 
До слова, саме це мав би відстежувати 
Нацбанк, коли перевіряє роботу. Втім, 
якщо перевіряє….

ЗА 5 МІСЯЦІВ ДО ЦЬОГО: 
ДЕПОЗИТИ НЕ ВИДАВАЛИ, А 
СКАРГИ ФУТБОЛИЛИ 

Проблеми з людськими депозитами у 
банку «Фінанси та кредит» почалися ще 
торік. Я хотів у журналі реєстрації скарг і 
звернень громадян зареєструвати скаргу, 
але у них він, бачте, не передбачений. 
Тому скарги вони ніде й не реєструють. 
Кажуть, пишіть до Львова чи Києва. 
Оскільки я знаю законодавство, то змусив 
банкірів прийняти від мене дві заяви та 
інформаційний запит і розписатися на 
копіях. Було це 2 жовтня 2014 року. Досі 
відповіді я не отримав. Інформаційний 
запит стосувався того, чи будуть вони 
платити компенсацію у відсотках за те, що 
не вчасно віддають депозити. Адже вони 
безоплатно користуються чужими гро-
шима. Натомість усіх клієнтів, які до них 

звертаються, спрямовували до Львова, 
бо в них… не передбачено брати заяви…

Усі ці порушення я записав на відео: і 
те, що вони не беруть заяви, і що журнал 
скарг і звернень у них не передбачений… 

ХТО БРЕШЕ: ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОФІС ЧИ МІСЦЕВЕ 
ВІДДІЛЕННЯ? ОБОЄ РЯБОЄ…   

 Нинішнього лютого, коли працівники 
мого підприємства не змогли отримати 
зарплату, я поскаржився в Управління 
Нацбанку в Чернівецькій області на те, що 
банк «Фінанси та кредит» не проводить 
платежі, посилаючись на таємний наказ, 
якого ніхто ніколи не бачив, і що банк по-

рушує чинне законодавство. Чернівецьке 
управління Нацбанку, як на мене, про-
тягом трьох тижнів нічого не робило, бо 
тільки написало до центрального офісу 
банку до Києва. А звідти 25-го лютого 
надійшла геніальна відповідь, у якій 
повідомлялося, що «банк проводить 
платежі день у день, особливо вони 
звертають увагу на сплату податків та 
заробітної плати». Цей брехливий па-
пір Чернівецьке управління Нацбанку 
переадресувало мені. Та ще додали, що 
не мають права перевіряти відділення 
інших банків чи впливати на них. Зре-
штою, саме це й призводить до масових 
порушень у банках. 

Я кажу: – Шановні, а коли ви давали 
дозвіл на відкриття відділення, то хоча 
б перевірили, чи бува не порушується 
Закон України «Про звернення грома-
дян». На стендах мають бути телефони 
довіри, журнал реєстрації та звернення 
громадян. Навіть якщо банк сам не 
готує відповіді, то має, принаймні, тут 
їх реєструвати, а вже потім відсилати до 
Києва чи Львова. Натомість у Нацбанку 
мені сказали, що все це їх не цікавить, 
бо вони не мають права на це впливати, 
а тому це все – не їхні проблеми. А чиї ж 
тоді? При мені працівники відділення № 
83, що на вул. Ентузіастів, 2-Є «ФтаК» 
посилали пенсіонерів скаржитися та ви-
рішувати питання до Львова і Києва. Не-
вже це зовсім не стосується Нацбанку? 

«ДАХ» НЕЧИСТОПЛОТНИХ 
БАНКІВ У… МІЛІЦІЇ? 

6 лютого я прийшов до банку за зарп-
латою. На моїх платіжках уже стояли від-
мітки про їхнє отримання банком на спла-
ту податків. Та начальник відділення, 
замість того, щоби видати мені зарплату, 
таємно натиснула на тривожну кнопку та 
викликала міліцію. Її, мабуть, обурило те, 
що я кільком пенсіонерам, які прийшли 
класти до банку депозит, порадив цього 
не робити, бо у банку проблеми. 

До банку забігли озброєні автомата-
ми правоохоронці і кинулися до мене. Я 
показав їм паспорт, платіжки та пояснив 
ситуацію. Однак тепер уже я почав вима-
гати, щоби цей виклик міліції був офіційно 
зареєстрований. Міліціянти повідомили 
до Шевченківського райвідділу міліції, 
що на вул. Білоусова. Невдовзі прийшов 
працівник міліції, детально опитав мене 
й працівників банку і повідомив, що їде 
слідчий. Та прочекавши на нього 4 годи-
ни, я сам пішов у райвідділ зареєструвати 
заяву. За законом протягом 10 днів мені 
мали повідомити про прийняте рішення. 
Прочекавши 20 днів, я сам навідався до 
райвідділу, щоби дізнатися, як просува-
ється розслідування. Натомість отримав 
відмову на реєстрацію заяви в ЄРДР (єди-
ному реєстрі досудових розслідувань), 
чим уже порушено законодавство, бо 

будь-яка заява має там реє-
струватися. Міліція, мовляв, 
уже встигла опитати керів-
ника відділення, яка дала 
таке пояснення: я, бачте, 
не заплатив податки, тому 
вони мені згідно постанови 
Нацбанку України не могли 
видати зарплатню. Але ж я, 
коли писав заяву до міліції, 
додав до неї копію виписки з 
банку, що на моєму рахунку 
є кошти, і що всі платіжки зі 
сплати податків, ПДФО та 
до пенсійного фонду тощо 
мають відмітку банку за 5-те 
лютого. На це мав би звер-
нути увагу слідчий, а якщо 
йому начальник відділення 
не показала внутрішнього 
наказу (а як вона могла його 
показати, коли центральний 
офіс божиться, що все ро-

биться день у день), то мав би зрозуміти, 
що йдеться про шахрайські дії.

ПЕТРО КИВАЄ НА ПАВЛА, 
ПАВЛО КИВАЄ НА ПИЛИПА: АЖ 
ГУЛЬК – ПРОКУРАТУРА!

Якби ми жили у правовій державі, 
то міліція зареєструвала б у ЄРДРі мою 
заяву і провела перевірку, а не давала 
би відповідь-відмову. Коли ж я потрапив 
на прийом до начальника відділення 
Шевченківської міліції, представившись 
уже депутатом облради (інакше – дуже 
складно), то під час розмови, переглянув-
ши мою справу, начальник сказав, що їм 
прокуратура заборонила реєструвати цю 
справу в ЄРДРі. 

Тож у мене тепер виникають такі 
запитання: якщо прокуратура заборо-
няє, то має робити це письмово. А якщо 
не має письмового підтвердження, то 
це є халатне ставлення і перевищення 
службових обов’язків працівниками, і 
тим слідчим, зокрема, який підписував 
відмову у справі, де була доказова база 
про те, що не все чисто у банку. Але люди 
у погонах тільки на основі пояснень на-
чальника відділення і без перевірки її 
слів відмовили у відкритті кримінальної 
справи. Ось і виходить, що міліція за-
криває очі на шахрайські дії банків. І це 
при тому, що коли росте заборгованісь 
із зарплати, то відкривають кримінальні 
справи проти директорів. А коли кидають 

малий бізнес та інвалідів (разом зі мною до 
такої ж ситуації потрапило підприємство 
«Реабілітант», де працюють інваліди), їх 
уже захистити нема кому, бо міліція в цей 
час своєю бездіяльністю допомагає шах-
раям! А ті, бачачи, що все їм сходить з рук, 
починають систематично маніпулювати 
клієнтами. Чому вже у даному випадку 
навіть і не йдеться про боротьбу зі збіль-
шенням заборгованості по зарплатах?

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» – БАНК, 
ДЕ У КЛІЄНТІВ КРАДУТЬ 
ГРОШІ

…Мій земляк, мешканець Великого 
Кучурова, торік восени не зміг отримати 
свій депозит у цьому банку, бо його… 
вже отримав колишній працівник і нібито 
навіть керівник відділення. За клієнта 
розписалися й забрали 1500 євро. По-
терпілий звернувся в УБОЗ – тоді ще ця 
установа не почила в Бозі. Але там йому 
сказали, що нічого з цього не вийде і заяву 
не варто писати, бо в них і так уже є по-
над 40 скарг. Чоловік розгубився і склав 
руки. Та в кінці лютого йому порадили 
звернутися до мене, як до депутата об-
ласної ради. За моєю порадою він написав 
письмову заяву до банку, щоби факт 
крадіжки грошей з банку був, принай-
мні, зафіксований, а потім уже подамо 
заяву до міліції. Коли ж він пішов до свого 
відділення з вимогою повернути гроші, 
працівники банку порадили подавати 
позов до суду на колишнього керівника. 

Постривайте, панове банкіри, але ж 
на договорі стоїть печатка банку і дові-
реність на керівника відділення щодо під-
писання договорів, завірена нотаріально. 
Значить, відповідальність за весь бардак, 
що коїться в його стінах, несе банк. І саме 
він через міліцію повинен шукати керів-
ника. Це проблеми банку, а не клієнта.

Між іншим, у кінці лютого банк «Фі-
нанси та кредит» отримав 700 млн. грн. 
рефінансування від Нацбанку України. 
Як відомо, рефінансування виділяється 
на здійснення поточної діяльності, та куди 
ділися ті кошти, ніхто не знає. Принаймні, 
до людей вони не дійшли: зарплати не 
видали і податки державі не заплатили. 

Поміркуємо ж логічно: якщо Нацбанк 
України знав, що у «ФтаК» є проблеми, то, 
по-перше, він мав би ввести тимчасову 
адміністрацію, а, по-друге, не давати 
700 млн. рефінансування наших коштів. 
Бо це ж кошти усіх громадян України, за-
вдяки яким існує і Нацбанк теж. Оскільки 
Нацбанк цього не зробив, то виникає 
думка про шахрайські схеми. Адже саме 
він мав би контролювати кожну копійку з 
виділених 700 млн. грн. Натомість ці гроші 
десь зникли, а, мабуть, пішли на скупку 
валюти та розхитування курсу 
гривні й збідніння громадян. 

НАЦБАНК У 
ШАХРАЙСЬКІЙ СХЕМІ 
ЧИ ЗАКОНИ  СТВОРЕНІ 
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ 
ЦЬОГО?  

А причина цього полягає 
у безкарності, яку розвів Нац-
банк. Тому всі банки знають, 
що можуть без будь-яких на-
слідків «кидати» вкладників 
– відповідати за це все одно не 
будуть. Лише кілька днів тому 
Президент підписав закон про 
збільшення відповідальності 
власників банків і його мене-
джерів. А це давно треба було 
зробити. За деякими банкірами 
вже давно плачуть кримінальні 
справи і вони давно вже мають 

сидіти. Тоді б банки не кидали та не об-
бирали простих людей. 

Яка зараз ситуація у банку «Фінанси 
та кредит»? Така, як була раніше у «Дель-
та-банку» та десятку, якщо не сотні ін-
ших. Вкладники не можуть отримати своїх 
депозитів, їм ніде відстояти свої права. У 
банку колцентру немає, телефон довіри 
не відповідає. Тож де і як шукати злодіїв 
– ніхто не знає… Як бачимо, діє система, 
зруйнувати яку міг би тільки Нацбанк. 

До слова, коли були проблеми в 
інших банках, то про це всі знали. А у 
банку «Фінанси та кредит» – офіційно 
все нормально. Тому люди й далі несуть 
їм депозити, які вже, мабуть, ніколи не 
отримають...  

ЛЮДИ ПОВИННІ ВПЛИВАТИ 
НА СИТУАЦІЮ, ЗМІНЮЮЧИ ЇЇ 
НА КРАЩЕ

Подумалося, а, можливо, п. Соскін 
правий,  коли каже, що треба зібрати під 
Нацбанком  20 тисяч людей і вирішити раз 
і назавжди це питання.                                    

А що робитимемо тут, на місці? Теж не 
мовчатимемо й мак не топтатимемо. Наше 
завдання – підприємців, які обслуговува-
лися в «ФтаК», потерпілих інвалідів і всіх 
інших простих вкладників полягає в тому, 
щоби домогтися, аби прокуратура області 
відкрила кримінальне провадження за 
шахрайством. Наразі, якщо керівник філії 
покаже копію наказу, яким заборонено 
проводити платежі і податки, тоді вже цим 
варто зайнятися Генеральній прокурату-
рі. Це – по-перше. А по-друге, добитися, 
щоби цей банк та всі інші не порушували 
ЗУ «Про звернення громадян»: скрізь 
мають бути журнали для реєстрації скарг 
громадян. У Законі ж чітко сказано: якщо 
заява надана до органу, в чию  компе-
тенцію не входить надання відповіді, то 
протягом 3 днів вона пересилається туди, 
звідки має надійти відповідь. А головний 
банк і його філії – це ж одна структура, тут 
автоматом мають передавати. А чому це 
не робиться – пояснення елементарне. 
Якщо банки не реєструють заяви грома-
дян, то ніхто у Києві не знає справжню 
статистику того, скількох людей вони 
кинули, себто надурили й обібрали. А, 
принаймні, половина з них – пенсіоне-
ри, які не можуть добратися до столиці, 
аби поскаржитися. Тому наше друге за-
вдання – домогтися, щоби всі банки, які є 
в Україні, незалежно від форми власності, 
мали журнали реєстрації скарг і пропо-
зицій та виконували Закон України «Про 
звернення громадян».

Руслан МЕЛЬНИК, підприємець, 
депутат обласної ради     

Від редакції: «Версії» вже зустрічалися 
з тим, що Нацбанк не має права переві-
ряти інші банківські структури. Бо кілька 
років тому друкували розслідування щодо 
шахрайських  діянь одієї із чернівецьких 
філій, яку зловили буквально за руку на 
викраданні коштів. Але тоді нам навіть із 
Центрального офісу Нацбанку в Києві від-
повіли, що перевірити той банк не мають 
права і порекомендували звернутися до 
правоохоронних органів. Погодьтеся, до-
сить дивна ситуація. Можливо, новий закон 
про відповідальність банкірів, підписаний 
Президентом, змінить її на краще.  
Зрештою, тепер зрозуміло, чому в Німеччи-
ні 5 банків, а у нас їх – до 500. І чи не кожен 
другий нардеп, що сидить у Верховній Раді, 
є власником банку. Адже в тому законодав-
чому ареалі, що існував досі у нас, заробляти 
на киданні банківських клієнтів – справа 
найвигідніша і найлегша. 
Редакція чекає також реакції і від обласної 
прокуратури. 
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5Натуральним у нас 
залишився хіба що хліб

БЕЗКОНТРОЛЬНІСТЬ ПРИЗВЕЛА 
ДО ЖАХЛИВОГО БЕЗЛАДУ У СФЕРІ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цього листа кореспонденту «Версій» пока-
зали в Інспекції з питань захисту прав спожива-
чів у Чернівецькій області, куди звертаються, як 
до останньої інстанції, споживачі, коли купують 
неякісні продукти чи намагаються «вибити» з 
виробника належний за законом гарантійний 
ремонт.

ЗА КОРДОНОМ СУДЯТЬСЯ НАВІТЬ 
ЗА ПАЧКУ МАСЛА

– Історій, коли порушуються права спожи-
вачів, – сотні. Днями, наприклад, допомагали 
писати  заяву чернівчанину, що купив холо-
дильник, який протягом гарантійного терміну 
вже двічі ламався, – каже Надія КУТИНІНА, в.о. 
начальника Інспекції з питань захисту прав 
споживачів у Чернівецькій області. – Очевидно, 
що товар неякісний, і працювати належно не 
буде. Чоловік переживає: за місяць закінчу-
ється гарантійний термін, що він тоді робитиме? 
Я подивилася документи: так, є відмітки про 
ремонт, але не вказані дати його проведення. 
Наші люди не знають своїх прав: гарантійний 
термін продовжується на час проведення 
ремонту. Так само мало хто знає, що товар ва-
гою понад 5 кг транспортувати до гарантійної 
ремонтної майстерні і з неї повинен суб’єкт гос-
подарювання, а не споживач. Він же повинен за 
потреби видати споживачу з обмінного фонду 
для тимчасового користування на час ремонту 
аналогічний товар.

Порада: коли здаєте в ремонт товар, слід 
звертатися до суб’єкта господарювання (про-
давця) з письмовою заявою у двох екземпля-
рах, у якій зазначаєте всі ці пункти.  Підпри-
ємці нині грамотні, вони знають, що письмове 
звернення – це вже засіб впливу. Є такі, що 
не хочуть приймати заяву, – тоді надсилайте 
рекомендованим листом із повідомленням про 
вручення. Від моменту подачі заяви йде відлік 
часу: на проведення гарантійного ремонту – 14 
днів, на повернення грошей – 7 днів.

Інший приклад: чернівчанка протягом 
декількох років намагалася змусити виробника  
здійснити гарантійний ремонт  металопластико-
вих конструкцій, які вона в нього придбала. Він 
відмовився, хоча роботи там було на 5 хвилин. 
Розмовляли з ним і наші працівники – нуль.  

Тоді вона звернулася до суду. А за кожний 
день затримки проведення гарантійного ре-
монту понад установлений термін ( 14 днів) ви-
плачується неустойка в розмірі 1% від вартості 
товару. Від 2010 року їй, як ми порахували, 
повинні виплатити  понад 200 тис. грн. І я зараз 
не знаю, хто за ким буде бігати…

Споживачі повинні бути активними! Наші 
люди не надто налаштовані бігти одразу до 
суду, що є звичною практикою на Заході. Там 
навіть за неякісну пачку масла судитимуться, 
вимагаючи сплати моральних збитків – і це 
правильно! Проте останнім часом і буковинці 
змінюються: ми допомагаємо їм складати по-
зовні заяви, пояснюємо права, люди виграють 
процеси і бачать, що суд – це не так страшно. 
Зазначу, споживачі звільнені від сплати дер-
жавного мита за позовами, пов’язаними з по-
рушенням їхніх прав.

У ТІСТЕЧКАХ – ОЛІЯ, ЯКОЮ ХІБА 
ЩО МАШИНИ ЗМАЩУВАТИ

– Ні виробництво, ні реалізацію продуктів 
харчування та непродовольчих товарів ніхто 
не контролює. Ми провели лабораторні до-
слідження: у маслі «Вершковому», виготов-
леному за ДСТУ (тобто за технічними умовами, 
які розробляє сам виробник – ред.), де не 

повинно бути рослинних жирів, їх виявили. 
Це грубе порушення технологій виробництва, 
– продовжує п. Кутиніна. – Присутня в цих про-
дуктах пальмова олія не 
виводиться з організму й 
призводить до онкологіч-
них, серцево-судинних й 
інших  хвороб. Україна по-
сідає одне з перших місць 
з імпорту цієї олії, яку слід 
використовувати хіба що 
для змащення деталей ма-
шин і в косметології. 

Пальмова олія дешева, 
і сьогодні багато тістечок, 
кондитерських виробів, 
молочних продуктів наси-
чені нею. А окремі заклади 
громадського харчування 
навіть страви готують на 
ній.

Якщо проаналізувати 
скарги споживачів, найбільше претензій у них 
до м'ясо-молочних продуктів, рибних товарів і 
кондитерських виробів. Є претензії і до якості та 
ваги хліба, проте це один із тих продуктів, який 

залишився біль-менш натуральним, – каже 
Надія Кутиніна.

– Як же так трапилося, що переві-
рити виробника чи продавця нині – зась? 

– Декілька років тому змінилася законо-
давча база, ставши на захист підприємця, а 
не споживача. До прикладу, ми повинні за 10 
днів попередити суб’єкта господарювання про 
проведення перевірки. Ця норма не повинна 
стосуватись інспекції захисту прав спожива-
чів, – наголошує фахівець. – Адже споживач 
не попереджає продавця за 10 днів про своє 
відвідування магазину. Та ми змушені це 
робити і, як результат, – продавці  знімають 
з реалізації увесь неякісний, фальсифікова-
ний, контрабандний і контрафактний товар. 

Перевірка закінчилась – увесь цей непотріб 
знову з’являється на прилавках. А щоби зняти 
з реалізації товар, який не відповідає вимогам 
законодавства, ми повинні подати позовну за-
яву до суду. Доки триватимуть засідання, товар 
далі продаватимуть, попри те, що він неякісний 
або прострочений. 

Якщо споживач напише скаргу, ми повинні 
отримати дозвіл на проведення позапланової 
перевірки з Києва. Пригадую, була скарга на 

неякісну халву. Та поки ми отримали дозвіл з 
Києва, всю халву вже продали. 

Нині триває тимчасовий мораторій на про-
ведення перевірок. Таке законодавство. У та-

ких випадках важко поясни-
ти споживачу, що ми його 
захищаємо. Маємо великі 
сподівання на зміни у за-
конодавстві щодо роботи 
контрольних органів за 
європейським зразком. 
Там вся інформація про 
товар перебуває у відкри-
тому доступі – в які магазини 
поступала та чи інша партія, на 
кожному товарі – повна інформація 
про склад продукту. Якщо ж у реалізації вияв-
лений неякісний товар, знімається з продажу 
вся партія – в різних підприємствах торгівлі, а 
відповідальність за це несе виробник.

Юлія БОДНАРЮК, «ВЕРСІЇ»

На замітку споживачу
 При порушенні ваших прав звертайтеся до суду. 

 Споживачі звільнені від сплати державного мита за позовами, 
пов’язаними з порушенням їхніх прав.

 Товар вагою понад 5 кг транспортувати до гарантійної ре-
монтної майстерні і з неї повинен суб’єкт господарювання, а 
не споживач.

 Гарантійний термін продовжується на строк ремонту.

 За кожний день затримки гарантійного ремонту понад 
установлений термін (14 днів) виробникові нараховується не-
устойка в розмірі 1% від вартості товару.

 Не купуйте дітям тістечка: виробники дуже часто викорис-
товують смертельно шкідливу пальмову олію. 

Убезпечуйтеся як 
знаєте: порятунок 
покупців – справа рук 
самих покупців
А перевірка можлива тільки 
тоді, коли підприємець сам 
попросить його… перевірити. 
За інших випадків потрібен 
дозвіл Кабміну

Захист прав громадян, а особливо 
споживачів товарів та послуг, є одним 
із пріоритетних завдань урядів 
європейських країн. В Україні же все 
з точністю до навпаки. Торік Кабмін 
запровадив мораторій на проведення 
перевірок бізнесу. Спочатку ця 
заборона мала діяти до 31 грудня 
2014 року, але потім її подовжили ще 
на півроку. Таке рішення, звісно, на 
користь виробнику, адже зменшує тиск 
контрольних органів, однак пересічні 
споживачі їхньої продукції фактично 
залишаються незахищеними.

Наведемо, як приклад, випадок, що трапився з 
одним із постійних читачів нашої газети.  В одному з 
магазинів мережі «Колос» він придбав обрізки м’яса, 
які купував постійно. Та цього разу йому не потала-
нило. Розгорнувши вдома покупку, відчув своєрідний 
запах, хоча судячи за цінником, термін придатності 
щойно розпочався. Зі своїм згортком покупець прий-
шов до редакції, оскільки він ще й є нашим постійним 
автором. Отож працівник редакції вже звернувся до 
органів санітарно-епідеміологічної служби з про-
ханням провести перевірку торговельного закладу. 
Але санітарні лікарі лише розвели руками і відповіли, 
що наразі не мають на це жодних прав. На них навіть 
не вплинула історія про те, що працівниця редакції 
напередодні отруїлася сосисками, на яких пізніше 
помітила перебитий цінник.   

Як розповіла кореспонденту «Версій»  голо-
вний лікар обласної санітарно-епідиміологічної 
станції Наталія ГОПКО, перевірка може бути про-
ведена, якщо… підприємець сам звернеться із заявою 
перевірити його заклад. За інших випадків потрібен 
дозвіл Кабміну.

– Відповідно до законодавства, кожний випадок 
інфекційного захворювання підлягає розслідуванню. 
Якщо покупець раптом вжив неякісний продукт і в 
нього виникло певне захворювання, він має зверну-
тися за медичною допомогою. Після встановлення 
діагнозу медики протягом доби в обов’язковому 
порядку мають надати інформацію про випадок в 
заклади санепідемслужби. Якщо хворий пов’язує за-

хворювання з конкретним закладом, то в межах 
розслідування ми можемо перевірити цю 

установу, – зазначає п. Гопко.
За її словами, навіть в умовах чин-

ного мораторію споживач має можли-
вість сам усунути ризики вживання 
неякісного продукту.

– Обов’язково зберігайте товар-
ний чек. Тільки він може підтвердити 

вашу покупку. Якщо ви помітили, що 
продукт неякісний, ніколи не вживайте 

його. Якщо ви пред’явите чек, продавець 
зобов’язаний або замінити вам товар на якісний, 

або відшкодувати суму покупки. Споживач також має 
право попросити у продавця документи, які засвід-
чують якість продукції, дату виробництва, умови та 
терміни зберігання, – зауважує Наталія Гопко.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Правила Євросоюзу зобов'язують виробників надавати мінімум дворічну 
гарантію на будь-який новий товар. В Україні ж через недосконалість та 

заплутаність правових норм часто неможливо на куплений товар отримати 
додатковий сервіс або технічну підтримку. В європейському праві існує 

інститут переддоговірної відповідальності. Цей вид відповідальності випливає 
із загального обов'язку добросовісного ведення переговорів та має на меті 

відшкодування збитків, які понесла сторона внаслідок недобросовісного 
поводження іншої сторони ще на стадії переговорів. Наприклад, громадянин 

Німеччини домовився із громадянином Франції купити у нього авто. Він 
купує квиток до Франції, бере вихідний на роботі за свій рахунок, приїжджає 

до продавця, а останній говорить, що він вже продав авто. У цьому разі 
продавець на законодавчому рівні несе відповідальність за всі збитки, завдані 

потенційному покупцю. В Україні ж це залишається на совісті продавця.

Інспекція 
з питань  захисту 

прав споживачів у Чер-
нівецькій області: Чернівці 

вул. Ватутіна,6. Консультації 
та допомога –  безкоштовні. 
Щоденно працює громад-

ська приймальна: 52-
72-02, 52-52-68 

У переддень 15 березня – Всесвітнього Дня захисту прав 
споживачів –буковинці написали листа Арсенію Яценюку: просять 
повернути контрольним органам право проводити перевірки, адже ні 
виробництво, ні реалізацію продуктів харчування та непродовольчих 
товарів ніхто не контролює.



Мовою карикатур: Життя в Україні та в Європейському Союзі 
або Як ми бідкаємося тут і як добре там, куди ми хочемо, а нас не пускають

У Європейському Союзі люди живуть щонайменше на 10 років довше, ніж в 
Україні і на 13 років довше, аніж у Росії. За коефіцієнтом смертності Україна по-
сідає 18 позицію у світі та разом з Росією, Білоруссю та деякими країнами Африки 
досягає показників 1970-х років.

У країнах ЄС, на відміну від Укра-
їни, власне помешкання для сім'ї, яка 
працює, є абсолютно доступним. У 
Німеччині ставки по іпотечних кредитах 
з десятирічним терміном виплати не пе-
ревищують 3,5% і мають тенденцію до 
зниження. Причому, ще 10 років тому 
вони становили 10% і вище. У Голландії 
- 3% на 30 років. У Польщі базова став-
ка становить 4,75%. В Україні базова 
ставка по іпотечному кредиту - при-
близно 20-25% на 15 років.

Дохід військових в Україні суттєво відрізняється від того, скіль-
ки отримують їхні колеги навіть у не найбагатших країнах-членах 
ЄС. Якщо, наприклад, молодший офіцерський склад в Україні 
заробляє від 130 до 230 євро, то в Латвії й Естонії цей показник 
становить - від 600 до 800 євро, в Угорщині - майже 1000 євро, у 
Німеччині - 2200- 3000 євро, Франції - 1700-2200 євро.

На жаль, уже зараз зарплатня військових, з огляду на падіння 
гривні, становить лише кілька десятків євро.  

Дороги в Україні та ЄС – це дві великі різниці. 61% 
мешканців Євросоюзу повністю задоволені якістю своїх 
доріг. За цим показником Європа виступає на другому 
місці у світі. Від 70 до 87% мешканців Люксембургу, 
Нідерландів, Австрії, Німеччини, Франції, Швеції, Фін-
ляндії, Іспанії вважають свої дороги дуже хорошими. В 
Україні задоволені дорогами лише 27% громадян. Йдеть-
ся не тільки про якість доріг. Навіть найкращі автошляхи 
в Україні постійно ремонтують. Виходить, що в ЄС дороги 
будують для їзди, а в Україні - для ремонту.

У Європі існує доступне авіапересування. На кожну тисячу на-
селення в країнах ЄС припадає 1,5 тисячі авіапасажирів. В Україні 
цей показник в 4 рази менший – 364 пасажири на кожну тисячу на-
селення. А після нинішніх цінових новацій уряду, швидше за все, 
цей показник стаен на порядок нижчим і якщо на тисячу українців 
скористаються літаком з десяток, це вже буде добре. Натомість у ЄС 
діє принцип «відкритого неба», а це означає, що не існує обмежень 
ні за кількістю маршрутів, ні за кількістю авіакомпаній на рейсах між 
країнами. Це, зрозуміло, збільшує конкуренцію та знижує ціни. Так, 
приміром,  з Праги до Барселони можна долетіти за 50 євро, а долання 
цієї ж відстані літаком із Праги до Києва обійдеться в 350 євро.

Середній показник тривалості життя в країнах ЄС - 77 років (чоловіки) і 83 роки (жінки). В Україні  
тривалість життя чоловіків становить 68 років, жінок - 72 роки. Підкреслимо, що йдеться про серед-
ній показник.

Кількість правоохоронців в Україні 
значно вища, ніж у європейських країнах. 
Якщо у нас 780 правоохоронців на 100 тисяч 
населення, то, наприклад, у Польщі їх лише 
264, у Німеччині - 301. Причому, висока 
кількість людей у формі зовсім не гарантує 
вищий рівень безпеки. Про це свідчить той 
факт, що лише 29% українців довіряють 
правоохоронним органам. У таких країнах 
ЄС, як Австрія, Німеччина, Фінляндія, цей 
показник досягає 85%. Крім того, 80 % укра-
їнців не вірять в неупередженість та чесніть 
української міліції, в ЄС – тільки 30 %.

В Україні політик чи чиновник від-
верто вдається до публічної брехні, 
маніпуляцій та плагіату, а потім його 
знову переобирають і він посідає 
високі пости в державі. Поміж тим, у 
Європі зовсім інша ситуація. До при-
кладу, тільки у Німеччині протягом 
трьох останніх років  три відомих 
політичних діяча були змушені піти у 
відставку через… плагіат докторських 
робіт: міністр оборони, віце-спікер Єв-
ропарламенту з Німеччини та міністр 
освіти. Крім того, 2012-го року пре-
зидент Угорщини подав у відставку 
через звинувачення у плагіаті. Ось як 
ставляться до брехні у Європі!

Зарплати військових
або Чому Україні доведеться го-
дувати чужу армію

Поліція: з народом і 
проти

Як подорожують українці та мешкан-
ці країн ЄС

Політична 
безкарність і 
безвідповідальність

Якість доріг: Жителі країн ЄС 
задоволені нею, а українці?

Тривалість життя

Доступність житла
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Україна - одна з найбільш корумпованих держав світу. Навіть у багатьох африкан-
ських країнах рівень сприйняття корупції нижчий, аніж в Україні. У відповідному рейтингу 
країн, Україна посідає 144 місце в світі за рівнем своєї корумпованості, обганяючи Уганду, 
Того, Білорусь і Росію.

Країни ЄС - найменш корумповані у світі. На першому місці за рівнем сприйняття 
корупції перебуває Данія, на 4-му - Швеція, на 13-му - Німеччина (рейтинг Transparency 
International). Ніхто не стверджує, що в ЄС зовсім немає корупції – вона існує в усьому 
світі. Але в Євросоюзі хабар є вибором кожної людини, яка готова ризикувати своєю по-
садою і свободою, а в Україні хабар – необхідність у всіх сферах життя.

У країнах ЄС, на відміну від Укра-
їни, власне помешкання для сім'ї, яка 
працює, є абсолютно доступним. У 
Німеччині ставки по іпотечних кредитах 
з десятирічним терміном виплати не пе-
ревищують 3,5% і мають тенденцію до 
зниження. Причому, ще 10 років тому 
вони становили 10% і вище. У Голландії 
- 3% на 30 років. У Польщі базова став-
ка становить 4,75%. В Україні базова 
ставка по іпотечному кредиту - при-
близно 20-25% на 15 років.

Дохід військових в Україні суттєво відрізняється від того, скіль-
ки отримують їхні колеги навіть у не найбагатших країнах-членах 
ЄС. Якщо, наприклад, молодший офіцерський склад в Україні 
заробляє від 130 до 230 євро, то в Латвії й Естонії цей показник 
становить - від 600 до 800 євро, в Угорщині - майже 1000 євро, у 
Німеччині - 2200- 3000 євро, Франції - 1700-2200 євро.

На жаль, уже зараз зарплатня військових, з огляду на падіння 
гривні, становить лише кілька десятків євро.  

Мінімальна заробітна плата у країнах Євро-
пейського Союзу у 7 разів вища за українську. А 
після «реформ» нового уряду та падіння гривні 
– значно зашкалює за десятку. Ціни ж у країнах 
ЄС відрізняються: в одних продукти - дешевші, в 
інших - дорожчі. Україну ж на загальноєвропей-
ському тлі вирізняє той факт, що при наднизькій 
мінімальній зарплатні ціни приблизно такі ж, як 
і в країнах ЄС. Так, до падіння гривні, приміром, 
українець на свою мінімальну зарплатню міг 
купити 32 кг курятини, водночас чех - 126 кг, 
португалець - 245 кг, британець - 355 кг. Ціна на 
хліб в Україні одна з найнижчих на континенті. 
При цьому українець на мінімальну зарплатню 
міг дозволити собі 240 кг білого хліба. На жаль, 
за нинішніх часів – це вже тільки кілька десятків 
кілограмів. У той же час грек може купити 340 кг 
хліба, німець - 560 кг. Українець може купити на 
мінімальну зарплату 137 десятків яєць, а  нині – 
удвічі менше; іспанець - 557 десятків, австрієць 
- 689 десятків, а француз - 841 десяток. Суттєво 
біднішим є й вибір товарів українських супермар-
кетів порівняно з європейськими

Мінімальна зарплата нині в Україні – 1218 грн.

В Україні, як і в інших пострадянських країнах, люди, як 
правило, довіряють тільки найближчому оточенню - родичам і 
по-справжньому близьким друзям. До всіх інших ставляться з 
насторогою, очікуючи від них підлості – надурять, «кинуть» чи 
«розведуть як лоха». Світовий же досвід переконує, що рівень 
довіри між людьми та рівень забезпечення – речі взаємопов'язані. 
Зазвичай, чим нижчий рівень забезпечення - тим нижчий рівень 
довіри. У європейських країнах рівень життя вищий, тому набагато 
вищий і рівень міжперсональної довіри.

Видатки на охорону здоров'я в Україні, 
з одного боку, та у країнах ЄС, з іншого, від-
різняються просто разюче. Так, на одну особу 
в Україні в середньому витрачається менше 90 
євро (до падіння гривні), а в країнах ЄС - до 
1200 євро. Загалом, на медичне обслугову-
вання одного мешканця України витрачається 
коштів у 13 разів менше, ніж в середньому по 
ЄС. Тепер уже у понад 20 разів менше.

Зарплати військових
або Чому Україні доведеться го-
дувати чужу армію

Ціни на продукти

Здорові громадяни, де ви? 
В Україні нас нема, ми – у 
Європі   

Рівень довіри та відкритості до 
людей залежить від рівня життя

Рівень корупції

Доступність житла

За матеріалами сайту http://iwp.org.ua/caricatures.html
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Чому вимирають українці
або Як народити дитину, коли немає від кого?

нова рубрика про любов, 
секс, дітей та інші сенси життя 

жінки у сучасному світі

Проблема чоловіків, а точніше їхньої від-
сутності, гостра у нашій державі вже кілька 
десятиліть. Йдеться не лише про алкоголіків, 
психів, геїв чи нероб, а й про те, що за статис-
тикою в Україні чоловіків на 3 мільйони менше, 
ніж жінок. Цю статистику нині збільшує війна, 
нещасні випадки, в яких переважно гинуть мо-
лоді чоловіки, вимушена еміграція за кордон та 
асоціальний спосіб життя, а по-простому - бом-
жування. Якщо із загальної кількості чоловіків 
відрахувати ще й малих дітей, стареньких пен-
сіонерів, а також затятих холостяків, недужих 
та імпотентів, отримаємо більш ніж сумну кар-
тину, добре відому чи не кожній другій матері 
дорослої доньки: дочці немає за кого вийти 
заміж і, вибачте за прямоту, немає від кого 
народити дитину. Отак потрохи і вимирають 
українці… 

ДО ТРИДЦЯТИ – ПРАЦЮЙТЕ І 
ЖИВІТЬ ДЛЯ СЕБЕ

Утім, я трохи відволікаюся від заданої теми, 
бо ж зробити усіх щасливими неможливо, а от 
налагодити власне життя варто спробувати. 
Тож, якщо ви – 30-річна жінка, а навкруги самі 
лише коні, кращі за сучасних «принців», та 
й медики наполегливо радять «народити для 
здоров’я», треба ризикувати й народжувати. 
Так-так, народжувати без чоловіка! 

Одразу зазначу, усе, що написано далі 
варто читати лише тоді, коли ви встигли пожити 
для себе, як-то кажуть «нагулятися», і у вас 
за плечима є пристойний фінансовий запас (у 
доларах, зрозуміло), робота, і та сама, закло-
потана вашим майбутнім, матуся. Поява онуків 
вирішить як мінімум дві її проблеми: по-перше, 
улюблена дочка на старість не залишиться са-
мотньою (це спірне твердження, але всі мами 
так думають), а по-друге, бабуся матиме кого 
виховувати, бо ж ви вже виросли і не вдягаєте 
шапку у травневі плюс 20. 

Звідси висновок перший: 
аби народити дитину, треба мати 

достатню «матеріальну базу», для 
чого «пахати» років зо п’ять на кіль-
кох роботах  і не слухати тітоньок, 
які досі живуть за принципом: «Буде 
дитина, буде і для дитини». 

Не ті часи нині, і ніхто поблажок одинокій 
матері не робить, жалісливі сльози і образ по-
кинутої жінки з малям нікого не розчулюють! 

ДЕ ЗНАЙТИ ДИТИНІ БАТЬКА
Ну, не те що батька, а так щоб у повному 

сенсі цього слова. Тут йдеться про те саме, 
найпікантніше… Від святого духа, як відо-
мо, народила тільки Діва Марія, а що робити 
решті жінок? Особливо цинічні формулюють 
по-іншому: «Де взяти донора сперми?» Тут 
варіантів є безліч, важливо обрати правильний:

1) Банк сперми і штучне запліднення. 
Єдиний плюс – чиста совість і стовідсотково 
негативний аналіз на СНІД і сифіліс. Мінуси – 
дороговизна, болюча і неприємна процедура 
і негарантований результат. Тому я все ж за 
більш «природний» спосіб: і задоволення 
отримуєш, і повторити можна потрібну кількість 
разів, і безкоштовно.

2) Одружені чоловіки. Варіант не такий 
уже й поганий, хоча, звичайно, аморальний. 
Ідеально, якщо ваш коханець має дітей (при-
наймні, якщо і ви здорова, то результат не 
забариться). Головне, не втрачати голову і не 
сподіватися на те, що заради вас він покине 
свою сім’ю.

3) Інтернет. Варіант, відверто скажу, ри-
зиковий. Найперше тим, що охочих до сексу на 
один раз там чимало, але збоченців, недоумків 
і хворих – ще більше. Оскільки аби завагітніти, 
презервативи не одягають, шанси на здорову 
дитину мізерні. Справедливості заради скажу, 
що моя подруга через Інтернет примудрилася 

навіть заміж вийти ще 5 років тому. А дитину 
народила… тільки вчора 8 Березня, та й то від 
іноземця, з яким потай зустрічалася кілька 
років на курортіJ….

4) «Затяті холостяки», розлучені чоловіки, 
матусині синки тощо. Їм ніби-то і хочеться, і 
колеться, і, за великим рахунком, навіщо? Це 
ж додаткова відповідальність, ви захочете гро-
шей, обручки, дитина ночами плакатиме… Поки 
він вирішуватиме ці проблеми у своїй голові, у 
вас настане клімакс.

Отже, висновок другий: 
чоловіка для сексу і зачаття зна-

йти можна, але планів на нього буду-
вати у жодному разі не потрібно! 

Ви розчаруєтеся в обох випадках: він не 
покине іншу заради вас, а якщо раптом таке 
станеться, то і ви щасливі не будете. Твер-
дження про мир на чужих кістках тут підходить 
ідеально.

Висновок третій: 
Бажано точно знати, або принай-

мні поцікавитися станом здоров’я 
майбутнього батька дитини. 

Погана спадковість, надмірна любов до 
сигарет і алкоголю, наявність інших дітей з 
розумовими або фізичними вадами, - те, що вам 
категорично не підходить.

КУРКА – НЕ ПТАХА, ВАГІТНА – НЕ 
ЛЮДИНА

За півроку-рік наполегливих пошуків за-
звичай настає бажана вагітність. І саме тут, а не 
на попередніх етапах, доля починає випробо-
вувати силу вашого духу. Треба чітко усвідом-
лювати, що вагітність у нашій державі – це не 
симпатичний животик у рюшах-оборках, милі 
обличчя медсестер і приємні клопоти вибору лі-
жечка-візочка. Це черги у жіночій консультації 
і поліклініках, куди ви змушені будете ходити 
частіше, ніж на роботу, і жодна бабця вас не 

пропустить без черги навіть до дільничного 
терапевта: «Ми ж молоді стояли і ти постоїш». 
Це незадоволене обличчя начальника, якому 
в принципі пофіг ваша вагітність, але не по-
фіг відсутність на роботі, на яку вже радісно 
чекають два-три кандидати: «Твоя вагітність 
– твої проблеми». Це ожеледиця взимку і стра-
шенна спека влітку, переповнений транспорт, 
де, будьте впевнені, ніхто не поступиться вам 
місцем. Це купа витрат на якісь незрозумілі ана-
лізи, вітаміни, системи і «лягти на збереження 
про всяк випадок». Це хатні справи, які ніхто за 
вас робити не буде, – важкі торби, прибирання 
туалету, стояння біля плити і праски, які теж не 
додають здоров’я.  

Найважливіше на цьому етапі: Не вірте 
забобонам: усе необхідне придбайте для 
дитини заздалегідь. Будьте готові до того, 
що малюк може народитися передчасно, 
пологи можуть бути складні, дитині буде 
потрібне додаткове лікування. Так нині 
буває дуже часто, а бігати за пелюшками-соро-

чечками, поки ви народжуєте, нікому. Зберіть 
усі документи, необхідні для оформлення 
дитини і допомоги на неї. Про це найкраще 
знають у соцзабезі, але треба не полінуватися 
сходити туди заздалегідь і бути готовими ви-
стояти ще одну чергу.

Підготуйтеся до того, що під час вагіт-
ності та пологів ви часто змушені будете 
відповідати на запитання про батька дити-
ни і пояснювати, чому він не прийде на аналізи, 
школу молодої матері, чому не здасть кров у 
пологовий будинок (вам ще й заплатити за це 
прийдеться, між іншим) і не забиратиме вас із 
немовлям додому. Безпардонність цих запитань 
вражає дуже боляче, а відповідь, яка змушує 
заткнутися усіх цих нахаб від медицини лише 
одна: «Помер від щастя». Як достойно купіру-
вати випади на кшталт: «Уміла «давати» - нєфіг 
тепер верещати», наука ще не придумала, тому 
доведеться навчитися у думках (а якщо ви 
вкрай безстрашні), то і поміж людьми посилати 
таких акушерок саме туди, де дають...

РАЙ ЗЕМНИЙ: БЕЗБАТЧЕНКІВ В 
УКРАЇНІ НЕМАЄ…

Окрема тема – РАЦС, де треба зареєстру-
вати дитину. Коли я проходила цю процедуру, 
дізналася цікаву штуку: виявляється, без-
батченків у нашій державі «не може бути». 
Прикольно, так? А знаєте, як досягається цей 
показник: «Ну, якщо батька немає, то скажіть 
будь-яке прізвище та ім’я, а потім, коли вам 
треба буде, візьмете довідку з архіву РАЦС, що 
такого чоловіка не існує в природі». До прикла-
ду, коли вам треба буде дозвіл на виїзд дитини 
за кордон, вам треба іти на Кобилянську, пла-
тити гроші, отримати довідку, що міфічний Іван 
Іванович існує тільки на папері, з цією довідкою 
мандрувати ще кількома інстанціями. Ну це так, 
ліричний відступ…

Завагітнівши та народивши, ви обов’язково 
постанете перед  дилемою: повідомляти про це 
батька дитини чи ні. Якихось «правильних» по-
рад тут немає. Я вважаю, краще сказати, бо це 

принаймні буде чесно: людина має право знати 
про своїх нащадків. Як правило, після «ра-
дісної» новини, новоспечені татусі щезають з 
вашого поля зору і більше не з’являються перед 
ваші очі. Хоча, можуть бути і приємні винятки, 
чого щиро вам бажаю. 

Про те, як живеться самотній молодій матері 
з немовлям і чи можливо у такій ситуації зна-
йти справді коханого чоловіка, а не «донора 
сперми», читайте у наступних числах газети.
Аліса ПРЕХИТРА, ексклюзивно для «Версій»

Про автора:
За паспортом – незаміжня жінка, мати 

чудового здорового 4-річного сина, якого 
лікарі від народження «списали» на інва-
лідність. З батьком дитини спочатку були 
коханцями, потім не підтримували стосунків, 
після чого жили у цивільному шлюбі (!) і, на-
решті, «розбіглися». 

Більше про автора – у наступних числах.

ПРО  особисте    без     гламуру

❶

❸

❷



   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,23.20,03.50 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.1
0 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.40 "Чотири весiлля".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.20,12.55 Т/с "Ворожка".
13.30,14.05 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45,04.15 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами".
22.00 "Чотири весiлля 4".
23.40,03.00 Т/с "Борджiа 3". (3 
категорiя).
00.40 Бойовик "13 район: Ультима-
тум". (2 категорiя).
02.10 Т/с "Терпкий смак кохання".
05.00 "Служба Розшуку Дiтей".
05.05 "Телемагазин".
05.35 М/ф "Чаггiнгтон".

   IНТЕР
05.45,12.25 Т/с "Земський лiкар 3. 
Життя заново".
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Т/с "Матусi".
10.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.20 "Судовi справи".
15.40,16.15 "Сiмейний суд".
18.10,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,03.30 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш". (2 категорiя).
23.20 Т/с "Вангелiя". (2 категорiя).
02.15 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Факти.
05.35,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с "Стрiла".
11.45,13.15 Т/с "Прокурорська 
перевiрка".
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с "Опери".
16.45 Т/с "Пiд прикриттям".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Життя i пригоди Мишка 
Япончика".
23.25 Х/ф " Iнтернешнл".  (2 
категорiя).
01.30 Х/ф "Мiсто грiхiв".  (2 
категорiя).
03.55 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.30,06.50,07.05,07.15,07.35,08.

10,08.20,08.35 Ранок на П`ятому.
06.45,10.20,23.35,00.50,06.20 
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.
00 Час новин.
07.10,08.15,22.45,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.55,23.5
5 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.
30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30,22.30,23.25,00.30,03.00,05.
00 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
09.15 Гра iнтересiв.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.32 Кордон Держави.
10.35,11.35,20.00,21.10,01.15 Час. 
Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
15.35 Дiалоги з Патрiархом.
16.15 Драйв.
16.35 Моя земля.
17.15,17.35,18.14,18.31,03.15 
Україна - понад усе!
21.40,02.45,06.00 Час-Тайм.
22.00,02.00 Час новин (рос. мо-
вою).
00.32,05.55 Кримiнальнi новини.
00.35 Фактор безпеки.
04.40 Феєрiя мандрiв.
05.15 Невигаданi iсторiї.
05.35 В кабiнетах.
06.15 Погода у свiтi.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.55 
3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20,9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 
00. 05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21. 10, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.55 Таємниці мого міста
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила етикету
9.10 Посередині
12.00, 20.10,00.10 Панно кохання
14.55 Моє місто
15.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 12:00, 15:05, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30, 05:30 «Ваш 
експерт»
07:20, 09:50, 14:5, 16:55, 19:35, 
01:40 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер»
07:55,08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:50, 00:25 Погода

08:00, 21:20 «Народний контроль» 
08:05 «Століття воєн»
08:30 «Служу Україні»
09:00 Т/с «Спадкоємці Дель Мон-
те» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:00 Музичний серпантин  
13:15 Х/ф «Сезон повернення»  (1)
16:00, 05:35 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»      
17:05 Т/с «Спадкоємці Дель Мон-
те» (1)
18:00, 06:10 «Культура і мисте-
цтво»
18:30, 20:45, 05:55 «Мегазірки»
19:00, 21:30, 00:00 Чернівецький 
репортер
21:25 Афіша
22:00, 03:40 Х/ф «Боги річкового 
світу»  (1)
01:50 Х/ф «Фучжоу» (1)

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.55 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00,18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с "Щасливi разом".
16.00 Уральськi пельменi.
17.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.15 Абзац!
19.00 Т/с "Воронiни". (2 категорiя).
2 0 . 0 0  Т / с  " С а ш а Та н я " .  ( 2 
категорiя).
21.00 Т/с "Темний свiт" .  (2 
категорiя).
23.10,02.05 Т/с "Закрита школа". 
(2 категорiя).
02.00 Репортi.
02.50 Зона ночi.
04.50 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
08.40,14.55 "ДжеДАI".
09.00,18.30,21.00 Новини "Спец-
кор".
09.30 "Люстратор 07.62".
09.40 Т/с "Лiнiйний вiддiл 4".
10.50 Т/с "Лiнiйний вiддiл 3".
13.50 Д/ф "Таємнi експерименти в 
радянських лабораторiях".
15.55 Д/ф "Технодром iм. I.П. 
Кулiбiна".
16.30,19.00 Т/с "Розшук".
21.25 Лiга Чемпiонiв. Атлетiко - 
Байєр Лiверкузен.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд 
iгрового дня.
01.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Мона-
ко - Арсенал.
02.40 Х/ф "Все перемагає любов".
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Нові імена». 
«Духовна  велич Кобзаря» (скульптура, декоратив-
не мистецтво, фалеристика і нумізматика).
Виставка «Фото Експо» від Асоціації «ЕвроФотоАрт» (Румунія). 
«Українські письменники у творах образотворчого мистецтва».

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

14 березня, 18.30: «Солодка Даруся».
15 березня, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою»;
18.30: «Шельменко-денщик».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

15 березня, 12.00: «Невловимий Колобок»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

12-18 березня «Попелюшка»: 11.00,13.20,18.00, 
«Чаппі»: 15.40, 20.00, 22.00. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ«ВЕРНІСАЖ»

Виставка Чернівецької облорганізації НСХУ 
до Дня народження Т.Г.Шевченка

   «1+1»
06.10,05.35 М/ф "Чаггiнгтон".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.10 
Снiданок з "1+1".
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.30
,23.20,03.50 "ТСН".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.40 "Чотири весiлля".
11.05 Т/с "Сила. Повернення до-
дому".
12.20,12.55 Т/с "Ворожка".
13.30,14.05 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45,04.15 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами".
22.00 "Грошi".
23.40,03.00 Т/с "Борджiа 3". (3 
категорiя).
00.40 Комедiя "Прочитати i спалити". 
(2 категорiя).
02.10 Т/с "Терпкий смак кохання".
05.00 "Служба Розшуку Дiтей".
05.05 "Телемагазин".

   IНТЕР
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00
,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Т/с "Матусi".
10.15 Х/ф "Жiноча дружба".
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
13.20,14.20 "Сiмейний суд".
15.15,16.15 "Чекай на мене".
18.10,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,03.35 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш". (2 категорiя).
23.20 Т/с "Вангелiя". (2 категорiя).
02.15 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 М/с "Том i Джерi".
06.10,19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф "Мiсто Ембер. Втеча".
11.55,13.15 Х/ф "Точка обстрiлу".
12.45,15.45 Факти. День.
14.05,16.15 Х/ф "Три iкси".
16.50 Х/ф "Три iкси 2. Новий рiвень".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.05 Х/ф "Мiсто грiхiв". (2 категорiя).
02.40 Х/ф "Нокаут". (2 категорiя).
04.05 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.30,06.50,07.05,07.15,07.35,08.10,
08.20,08.35 Ранок на П`ятому.
06.45,10.20,23.35,00.50,06.20 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,1
3.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.
00,21.00,23.00,00.00,01.00 Час новин.
07.10,08.15,22.15,23.20,00.15 Бiзнес-
час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,23.55 
Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30,12.3
0,13.30,15.33,16.30,17.30,18.30,2
2.30,23.25,00.30,03.00,05.00 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
09.15,14.15 Час: пiдсумки тижня з В. 
Гайдукевичем.
09.50,13.25,00.55 Погода на ку-
рортах.
10.25,06.15 Погода у свiтi.
10.35,00.35 Машина Часу.
11.35,05.15 Велика полiтика.
13.10,14.10 День.
15.15,15.37,16.10,16.34 "Єдина 
родина".
17.19,17.35,18.15,18.31,03.15 Укра-
їна - понад усе!
20.00,21.10,01.15 Час. Пiдсумки дня.
21.40,02.45,06.00 Час-Тайм.
22.00,02.00 Час новин (рос. мовою).
22.32 Моя земля.
00.32,05.55 Кримiнальнi новини.
04.30 Мiсцевий час.
04.40 Кiно з Я. Соколовою.
05.35 Не перший погляд.

   ТВА
6.00, 9.20 Теми дня неділя
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.50, 3.55 Погода 
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 
23.55,4.00 Погода на курортах
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 22.05, 00.00, 
4.05 Гороскоп
6.40, 8.40, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила етикету
9.10 Моє місто
12.00 Нова Гостьова
12.10, 20.10, 00.05 Панно кохання
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20 Посередині
15.30, 2.30,4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15 Таємниці мого міста
22.20 Журналістьке розслідування
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-Анджелесі” 
▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:00, 12:20,15:05,21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10,15:45,19:30,05:30 «Ваш експерт» 
07:20, 09:50, 14:55,17:00,19:35, 01:40 
«Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» Під-
сумковий випуск.
08:10,08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 21:55, 
00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:30 Афіша
08:35 «Західний експрес»
09:25 «Єдина країна»
10:00,19:45,00:40“Вулиця Святкова,1”
11:00 Музичний серпантин  
13:15 Х/ф «Крутий поворот»  (1)
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Вікно в Європу»    
17:05 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»
18:40 «Служу Україні»
19:00,21:30,00:00 Чернівецький ре-

портер
21:20 «Народний контроль» 
22:00,03:40 Х/ф «Сезон повернення»  
(1)
01:50 Х/ф «Сім’я смерті» (3)
05:35 «Пізнай світ»
05:55 «Мегазірки»
06:10 «Культура і мистецтво»

   НОВИЙ КАНАЛ
06.20,08.05 Kids` Time.
06.21 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.06 Єралаш.
10.00 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.00 Х/ф "Темний свiт 2".
18.00,01.20 Репортер.
18.20,00.40 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за Ревiзором.
22.45 Х/ф "Нiхто не знає про секс 2". 
(2 категорiя).
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Х/ф "Джессi Стоун: зважаючи на 
вiдсутнiсть доказiв". (2 категорiя).
03.35 Зона ночi.
05.15 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
07.20 Х/ф "Червоне сонце".
09.30 Т/с "Захист Красiна".
13.30 Т/с "Захист Красiна 2".
17.30 "Люстратор 07.62".
18.30,21.00 Новини "Спецкор".
19.00 Т/с "Розшук".
21.30 "ДжеДАI".
22.00 Х/ф "Чистильник".
00.00 Х/ф "Акулосьминiг".
01.50 Х/ф "Богдан-Зиновiй Хмель-
ницький".

   «1+1»
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.1
0 Снiданок з "1+1".
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.3
0,23.20 "ТСН".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.40 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення до-
дому".
12.20,12.55 Т/с "Ворожка".
13.30,14.05 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45,04.15 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами".
22.00 "Повернiть менi красу".
23.40,03.25 Т/с "Борджiа 3". (3 
категорiя).
00.40 Бойовик "Каратель". (3 
категорiя).
02.35 Т/с "Терпкий смак кохання".
05.00 "Служба Розшуку Дiтей".
05.05 "Телемагазин".
05.35 М/ф "Чаггiнгтон".

   IНТЕР
05.45 Т/с "Земський лiкар 2. Про-
довження".
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Т/с "Матусi".
10.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25 Т/с "Земський лiкар 3. Життя 
заново".
14.20 "Судовi справи".
15.40,16.15 "Сiмейний суд".
18.10,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,03.35 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш". (2 категорiя).
23.20 Т/с "Вангелiя". (2 категорiя).
02.15 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05,02.50 Т/с "Стрiла".
11.45,13.15,16.40 Т/с "Пiд при-
криттям".
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Д/ф "Скрябiн. Постскрип-
тум".
21.20 Т/с "Життя i пригоди Мишка 
Япончика".
23.15 Х/ф "Небезпечна гастроль". 
(2 категорiя).
01.05 Х/ф "Операцiя "Валькiрiя". 
(2 категорiя).
03.35 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.30,06.50,07.05,07.15,07.35,08.
10,08.20,08.35 Ранок на П`ятому.
06.45,10.20,00.50,06.20 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
.00,19.00,21.00,01.00 Час новин.
07.10,08.15,00.15 Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.3
0,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,1
8.30,00.00,00.30,03.00,05.00 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.1
5 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35 Гра iнтересiв.
15.35 Модне здоров`я.
16.10 Мiграцiйний вектор.
16.35 Невигаданi iсторiї.
17.15,17.35,18.15,18.35,03.15 
Україна - понад усе!
21.40,02.45,06.00 Час-Тайм.
22.00,02.00 Час новин (рос. мо-
вою).
22.30 Клуб реформ.
23.40 Бiзнес час.
23.48,04.30 Мiсцевий час.
00.32,05.55 Кримiнальнi новини.
04.40 Не перший погляд.
05.15 ПроОбраз iз Наталкою 
Фiцич.
05.35 Машина Часу.
06.15 Погода у свiтi.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30,3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 
00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14. 20, 17.,
8.30, 15.00 Наше здоров’я
9.00, 14.10, 22.15 Про закони
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
15.10, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 17 хвилин правди
21.20 Посередині
22.20 Журналістське розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 12:15, 15:30, 21:10 
Кінозал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30, 05:30 «Ваш 
експерт»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:40 «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, 00:25Погода

08:00, 21:20 «Народний контроль»
08:05 «Століття воєн»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:00 Музичний серпантин  
13:15 Х/ф «Боги річкового сві-
ту»  (1)
15:05 «Подружки»
16:00, 05:35 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»      
18:00 «Культура і мистецтво»
18:40 «Закон і честь»
20:45, 05:55 «Мегазірки»
22:00, 03:40 Х/ф «Забери мене 
додому»  (1)
01:50 Х/ф «Щаслива подія» (3)

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30,07.50 Kids` Time.
06.31 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.50 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
07.51,18.00,02.00 Репортер.
07.55 Єралаш.
09.55 Т/с "Татусевi дочки".
15.50 Уральськi пельменi.
16.50,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.15 Абзац!
20.00 Т/с "СашаТаня".
21.00 Т/с "Темний свiт" .  (2 
категорiя).
23.10,02.10 Т/с "Закрита школа". 
(2 категорiя).
02.05 Служба розшуку дiтей.
03.45 Зона ночi.
05.25 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
09.00,18.30,21.00 Новини "Спец-
кор".
09.25 "Люстратор 07.62".
09.40 Т/с "Лiнiйний вiддiл 3".
13.50 Д/ф "Таємницi Чорного 
моря".
15.00 Д/ф "Герої Ментiвських вiйн".
15.55 Д/ф "Технодром iм. I.П. 
Кулiбiна".
16.30 Т/с "Розшук".
19.00 Т/с "Розшук 2".
21.30 "ДжеДАI".
22.00 Х/ф "Заручник".
00.15 Х/ф "Затягни мене в пекло".
02.00 Х/ф "Вишневi ночi".

понеділок16 березня понеділок

понеділок18 березня середа17 березняпонеділоквівторок

Міське комунальне підприємство 
«Спецкомбінат» надає ритуальні 

послуги, оформлення та проведення 
поховання,  реалізація похоронної 

атрибутики.
 м. Чернівці, 

вул. Героїв Майдану, 159-А

тел. 53-71-35
066-2993756
097-6837142



«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,02.20 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.1
0 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.40 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.20,12.55 Т/с "Ворожка".
13.30,14.05 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.20 "Сказочная Русь 2015".
21.00 "Вечiрнiй Київ".
22.50 "Свiтське життя".
23.55,03.10 Драма "Афера по-
американському". (2 категорiя).
05.20 "Телемагазин".
05.35 "Грошi".

   IНТЕР
05.50,12.25 Т/с "Земський лiкар 3. 
Життя заново".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Т/с "Матусi".
10.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.20 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Х/ф "Полин - трава окаянна". 
(2 категорiя).
01.15 Т/с "СБУ. Спецоперацiя".
04.40 "Подробицi" - "Час".

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
09.45,02.20 Т/с "Стрiла".
12.45,15.45 Факти. День.
13.10 Т/с "Опери".
15.00,16.10 Т/с "Снайпер. Зброя 
вiдплати".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Життя i пригоди Мишка 
Япончика".
23.25 Х/ф "Розборки в Маленько-
му Токiо".
00.55 Х/ф "Прямий контакт". (2 
категорiя).
03.00 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.30,06.50,07.05,07.15,07.35,08.
10,08.20,08.35 Ранок на П`ятому.
06.45,10.20,23.40,06.20 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.
00 Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.25,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,16.20,17.55,22.5
5,23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.
30,13.30,14.30,15.30,16.25,17.30,
18.30,22.30,23.30,00.30,03.00,05.
00 Час. Важливо.
07.45 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
09.25,13.55,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.1
5 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35 Феєрiя мандрiв.
15.35 Машина Часу.
16.30 Вiкно в Європу.
17.15,17.35,18.14,18.35,03.15 
Україна - понад усе!
21.40,02.45,06.00 Час-Тайм.
22.00,02.00 Час новин (рос. мо-
вою).
22.35 Особливий погляд.
00.35,05.55 Кримiнальнi новини.
04.30 Мiсцевий час.
04.40 ПроОбраз iз Наталкою 
Фiцич.
05.15 Хронiка тижня.
05.35 Не перший погляд.
06.15 Погода у свiтi.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 
3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 
00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.15, 17.00 ,21.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
12.00, 20.10 ,00.10 Панно кохання
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 23.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 12:00, 15:05, 21:10 
Кінозал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30, 05:30 «Ваш 
експерт»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 

01:40 «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, 00:25Погода
08:00 «Народний контроль»
08:05 «Слідство інфо» 
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:00 Музичний серпантин  
13:15 Х/ф «Забери мене додо-
му»  (1)
16:00, 05:35 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»      
18:00, 05:55 «Культура і мисте-
цтво»
18:30, 20:45, 05:55 «Мегазірки»
21:25, 01:50 Х/ф «Сімейне де-
рево» (2)
03:40 Х/ф «Смертельні ігри» (3)

   НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Служба розшуку дiтей.
06.10,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.55 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00,18.00,01.05 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с "Моя прекрасна няня".
15.55 Уральськi пельменi.
16.55,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,05.00 Абзац!
2 0 . 0 0  Т / с  " С а ш а Та н я " .  ( 2 
категорiя).
21.00 Х/ф "Канiкули суворого 
режиму". (2 категорiя).
23.15 Х/ф "Наречена за будь-яку 
цiну". (3 категорiя).
01.10 Т/с "Закрита школа".
02.50 Зона ночi.
04.30 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
08.40 "ДжеДАI".
09.00,18.30,21.00 Новини "Спец-
кор".
09.30 "Люстратор 07.62".
09.40 Т/с "Лiнiйний вiддiл 3".
14.00 "Вiдеобiмба".
16.30 Т/с "Розшук 2".
19.00 Х/ф "Лейтенант Суворов".
21.30 "Буде бiй". WSB Всесвiтня 
серiя боксу: Ukraine Otamans - 
China Dragons (Китай).
00.10 Х/ф "Аутсайдер".
02.00 Х/ф "Чорна Рада".

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.45
,19.30,00.15,03.40 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.10 
Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.40 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення до-
дому".
12.20,12.55 Т/с "Ворожка".
13.30,14.05 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45,04.10 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами".
22.00 "Сказочная Русь 2015".
22.30 "Право на владу 2".
00.35 Драма "Плоть i кров". (3 
категорiя).
02.50 Т/с "Терпкий смак кохання".
05.00 "Телемагазин".
05.30 М/ф "Чаггiнгтон".

   IНТЕР
05.50,12.25 Т/с "Земський лiкар 3. 
Життя заново".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00
,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Т/с "Матусi".
10.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.20 "Судовi справи".
15.40,16.15 "Сiмейний суд".
18.10,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,03.50 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш". (2 категорiя).
23.20 Т/с "Вангелiя". (2 категорiя).
02.15 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05,02.30 Т/с "Стрiла".
11.45,13.15,16.45 Т/с "Пiд при-
криттям".
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с "Життя i пригоди Мишка 
Япончика".
23.20 Х/ф "Прямий контакт". (2 
категорiя).
01.00 Х/ф "Небезпечна гастроль". 
(2 категорiя).
03.10 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.30,06.50,07.05,07.15,07.35,08.10,

08.20,08.35,08.50 Ранок на П`ятому.
06.45,10.20,23.35,00.50,06.20 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
.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,23.55 
Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.3
0,13.30,14.30,15.30,17.30,18.30,2
2.30,23.25,00.30,03.00,05.00 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.45 Драйв.
09.25,13.25,00.55 Погода на ку-
рортах.
09.35 Майстри ремонту.
10.35,11.35,20.00,21.10,01.15 Час. 
Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35,00.35 Велика полiтика.
15.10,15.35,16.05 Клуб реформ.
17.15,17.35,18.15,18.31,03.15 Укра-
їна - понад усе!
21.40,02.45,06.00 Час-Тайм.
22.00,02.00 Час новин (рос. мовою).
22.35 Хронiка дня.
00.32,05.55 Кримiнальнi новини.
04.30 Мiсцевий час.
04.40 Кiно з Я. Соколовою.
05.15 В кабiнетах.
05.35 Феєрiя мандрiв.
06.15 Погода у свiтi.

   ТВА
6.00, 7.45 ,9.20, 19.30, 21. 30, 23.30, 
3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 
00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин правди
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
14.00 Посередині
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20, 21.00 Журналістське роз-
слідування
15.30, 2.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 12:15, 15:05, 21:10  Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30, 05:30 «Ваш 
експерт» 
07:20, 09:50,14:55, 16:55, 19:35, 
01:40 «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, 21:20 «Народний контроль» 
08:05 «Століття воєн»
08:30 «Закон і честь» 
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00? 19:4, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:00 Музичний серпантин  
13:15 «Зірковий марафон»
13:45 «Золота колекція кінемато-
графа»    
16:00, 05:35 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»      
18:00, 06:10 «Культура і мистецтво»
18:30, 20:45, 05:55 «Мегазірки»
21:25 Афіша
22:00 «Пряма відповідь»
23:00 «Слідство інфо»
01:50 Х/ф «Братство тигра и дра-
кона» (3)
03:40 Х/ф «Семейное дерево» (2)

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30,07.50 Kids` Time.
06.31 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.50 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
07.51,18.00,02.00 Репортер.
07.55 Єралаш.
09.55 Т/с "Щасливi разом".
15.50 Уральськi пельменi.
16.50,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.15 Абзац!
20.00 Т/с "СашаТаня". (2 категорiя).
21.00 Т/с "Темний свiт".
23.10,02.10 Т/с "Закрита школа". (2 
категорiя).
02.05 Служба розшуку дiтей.
04.15 Зона ночi.
05.55 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
08.40,21.30 "ДжеДАI".
09.00,18.30,21.00 Новини "Спец-
кор".
09.30 "Люстратор 07.62".
09.40 Т/с "Лiнiйний вiддiл 3".
13.50 Д/ф "42 способи вбити 
Гiтлера".
15.00 Д/ф "Пiстолети".
15.55 Д/ф "Технодром iм. I.П. 
Кулiбiна".
16.30,19.00 Т/с "Розшук 2".
22.00 Лiга Європи УЄФА. Аякс - 
Днiпро. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд 
iгрового дня.
01.20 Х/ф "Як злодiй у злодiя шапку 
вкрав".
02.50 Х/ф "Пострiл у трунi".

   «1+1»
06.00 Комедiя "Я вродлива i струн-
ка".
07.35 М/ф.
08.00,08.35 М/с "Качинi iсторiї".
09.00 "Лото-Забава".
09.40 М/ф "Ескiмоска 2: пригоди в 
Арктицi".
09.45 "Маша i ведмiдь".
10.35 "ТСН".
11.20,04.00 "Свiт навиворiт: Кам-
боджа".
12.20 "Принци бажають познайо-
митися 2".
13.25 "Повернiть менi красу".
14.45 Т/с "Мiж нами, дiвчатами".
18.30 "Українськi сенсацiї".
19.30,05.20 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Голос країни 5".
23.25 Трилер "Я, Алекс Кросс". (2 
категорiя).
01.10 Драма "Баунтi". (2 категорiя).
03.30 "Шiсть кадрiв".
04.50 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.55 "Подробицi" - "Час".
06.25 М/ф.
06.50 Х/ф "Приходьте завтра".
08.40 "Готуємо разом".
09.30 "Новини".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
10.55 "Творчий вечiр Костянтина 
Меладзе. Останнiй романтик".
12.50 Т/с "Собача робота", 5-8 с.
16.10 Х/ф "Погана сусiдка".
18.05 Т/с "Братськi узи", 1 i 2 с. (2 
категорiя).
20.00,04.55 "Подробицi тижня".
22.00 Т/с "Братськi узи", 3 i 4 с. (2 
категорiя).
23.55 Х/ф "Гордiїв вузол". (2 
категорiя).
03.05 Т/с "СБУ. Спецоперацiя".

   ICTV
05.55 Факти.
06.20 М/с "Том i Джерi".
07.10 Телескоп Хаббла.
08.00 Зiрка YouTube.
10.20 Дивитися всiм!
11.20,13.00 Х/ф "Годзилла".
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф "Людина-павук".
16.15 Х/ф "Людина-павук 2".
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф "Людина-павук 3. Ворог у 
вiддзеркаленнi".
23.00 Х/ф "Нова Людина-павук".
01.30 Х/ф "Нокаут". (2 категорiя).
02.50 Х/ф "Першi люди на Мiсяцi". 
(2 категорiя).
04.30 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.25,02.35 Погода у свiтi.
06.30,03.15 Мiсцевий час.

06.40,11.10,05.35 Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00
,19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00
,04.00,05.00 Час новин.
07.15,08.25,12.25,16.25,23.55 По-
года в Українi.
07.20,08.15,22.15,23.20,00.15,03.4
5 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.25
,20.30,22.30,23.30,00.30,02.30,03.30
,04.35,05.30 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
08.55,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.10,14.35 Велика полiтика.
09.35,00.35 Вiкно до Америки.
09.50 Снiданок з Iскрою.
10.10 Кордон держави.
10.35 Невигаданi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.15 Модне здоров`я.
13.15,14.15,04.15 Хронiка тижня. 
Свiт.
13.35 Дiалоги з Патрiархом.
15.35 ПроОбраз з Наталкою Фiцич.
16.10,16.40,17.10,17.35 "Єдина 
родина".
18.30 Вiкно в Європу.
19.25,20.35 Україна - понад усе!
21.00,01.15 Час: пiдсумки тижня з 
В. Гайдукевичем.
21.40,03.35,06.00 Час-Тайм.
22.00 Час новин (рос. мовою).
22.20 Територiя закону.
22.35,02.15 Кiно з Я. Соколовою.
23.35 Фiнансовий тиждень.
04.40 В кабiнетах.

   ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми Тижня
6.35, 8.20, 9.45, 17.15, 21.50, 3.20 
Погода 
6.40, 8.25, 9.50, 17.20, 21.55, 3.25 
Погода на курортах
6.45, 8.30, 9.55, 17.25, 22.00, 3.30Го-
роскоп
6.55, 8.40, 17.00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
9.00, 15.40 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.00Д/Ф “Планета тварин 
в кіно”  
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розслідування
16.45 Наше здоров’я
19.30, 00.00 Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 3.00 Теми дня-неділя
22.30, 3.40 Х/Ф «Здрастуйте, я ваша 
тітка» 2с. ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,  09:40,  11:40,  14:40, 

18:00,20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55  «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:35 Кінозал «Малятко»
07:50, 09:45, 11:45, 16:40, 19:00, 
01:20 «Парад планет»
08:00 «Єдина країна»
08:20, 18:20 «Вікно в Європу»
09:00 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00, 19:10 , 00:50“Вулиця Свят-
кова,1”
12:20 «Ваш експерт»
13:00 «Блискуча година від М2»
14:45 «Подружки» 
15:00, 21:00 Х/ф «Повітряна швид-
кість»  (1)
16:50 «Богатирські ігри»  
18:05 «Служба порятунку 101»
23:00 Х/ф «Хороша дівчинка»  (2)

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
06.20 25-й кадр.
07.25 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
09.35 М/с "Iсторiї Тома i Джерi".
10.35 М/ф "Том i Джерi: Мотор!"
12.20 Т/с "Темний свiт".
18.35 Х/ф "Обитель зла 4".
20.40 Х/ф "Обитель зла 5".
22.50 Х/ф "Сайлент Хiлл 2". (2 
категорiя).
00.55 Х/ф "Сайлент Хiлл".
03.10 Рудi.
04.20 Зона ночi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20,07.30 "Нове Шалене вiдео 
по-українськi".
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 
2014-2015.
09.00 Х/ф "Бiй мiсцевого значення".
11.00 "Люстратор 07.62".
12.00 "ДжеДАI".
13.00,23.15 "Секретнi матерiали".
14.00 "Бушидо".
15.00 Х/ф "Швидкiсть 2: Круїз пiд 
контролем".
17.20 Х/ф "Безстрашний".
19.20 Х/ф "Вiйна".
21.30 "Профутбол".
00.15 Х/ф "Лейтенант Суворов".

02.00 Х/ф "Дорога на Сiч".  

   «1+1»
06.40 "Шiсть кадрiв".
08.00,08.35 М/с "Качинi iсторiї".
09.10 "Свiтське життя".
10.10,19.30 "ТСН".
11.00,02.30 Мелодрама "Непутяща 
невiстка".
14.35 "Вечiрнiй Київ".
16.35,21.15 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".
23.15 "Що? Де? Коли? 2015".
00.25 Вестерн "Потяг до Юми".
05.30 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.30 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
06.20 М/ф.
06.55 "Стосується кожного".
08.45 "Школа доктора Комаров-
ського".
09.30 "Новини".
10.00 Х/ф "Приходьте завтра".
11.55 Т/с "Собача робота", 1-4 с.
15.25 "Творчий вечiр Костянтина 
Меладзе. Останнiй романтик".
18.10,20.30 Х/ф "Гордiїв вузол".
20.00 "Подробицi".
22.20 Т/с "Любов як нещасний ви-
падок", 1-4 с. (2 категорiя).
01.55 Т/с "СБУ. Спецоперацiя".
03.35 "Подробицi" - "Час".
04.05 Д/ф "Анатомiя голосу. Джа-
мала".
04.30 Х/ф "Казка про жiнку i 
чоловiка".

   ICTV
04.25 Факти.
04.55 М/с "Том i Джерi".
05.20 Х/ф "Мiсто Ембер. Втеча".
06.45 Д/ф "Скрябiн. Постскриптум".
07.40 Дiстало!
08.40 Цивiльна оборона.
09.40 Iнсайдер.
10.35,13.00 Т/с "Життя i пригоди 
Мишка Япончика".
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф "Людина-павук".
22.15 Х/ф "Людина-павук 2".
00.45 Х/ф "Корабель-привид". (2 
категорiя).
02.15 Х/ф "Першi люди на Мiсяцi". 
(2 категорiя).
03.55 Т/с "Гра в брехню".

   5 КАНАЛ
06.40,17.35,05.10,05.40 Машина 
Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00
,19.00,20.00,21.00,23.00,00.00,01.00
,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин.
07.15,08.15,12.25,19.25,22.55,23.55 

Погода в Українi.
07.20,22.20,23.20,00.15 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.3
0,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18
.30,19.30,20.30,22.30,23.30,00.30,
01.35,02.35,03.30,04.35,05.35 Час. 
Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35 Не перший погляд.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
09.50 Снiданок з Iскрою.
10.31 ПроОбраз iз Наталкою Фiцич.
11.10,01.15,04.15 Хронiка тижня. 
Свiт.
11.35 Майстри Ремонту.
13.10 Драйв.
13.25,15.25,17.25,00.55 Погода на 
курортах.
14.35 Хронiка дня.
15.35 Кабiнети.
16.17 Палата.
17.15 Мiграцiйний вектор.
18.05,03.15 Мiсцевий час.
18.35 Фiнансовий тиждень.
19.35,20.15,20.35 Україна - понад 
усе!
21.10,00.35 Велика полiтика.
21.35,03.35,06.00 Вiкно до Америки.
22.00 Час новин (рос. мовою).
22.35 Невигаданi iсторiї.
22.50 Гра iнтересiв.
23.35 Iсторiя успiху.
01.40,04.40 В кабiнетах.
02.15 Кiно з Я. Соколовою.
02.40 Феєрiя мандрiв.
02.55 Погода у свiтi.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.05, 4.05 
Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.10, 4.10 
Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.15, 4.15 
Гороскоп
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.40, 5.50 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55 Моє місто
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно Кохання
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тварин 
в кіно” 
15.30 Настрій
16.15 Політика
20.55 Посередині
21.10 Журналістське розслідування
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «Здрастуйте, я ваша 
тітка» 1с. ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 18:40, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 12:20 Кінозал «Ма-
лятко»
07:40, 09:50, 11:45, 17:20 , 19:05, 

01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репортер» 
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50 “Вулиця Свят-
кова,1”
10:50 «Богатирські ігри»
11:55, 21:00 «Цікаве кіно»
13:00 «Блискуча година від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:10 Кінозал «Малятко»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20, 23:00 «Слідство інфо» 
16:50 «Подружки» 
17:30 «Єдина країна»
18:00, 00:00 «Чернівецький репор-
тер». Підсумковий випуск.
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
20:45 «Знай наших!»
21:20 Х/ф «Кухар-злодій» (2)
23:30  «Вікно в Європу»

   НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Т/с "Закрита школа".
08.00 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
13.35 Т/с "СашаТаня".
18.10 Х/ф "Канiкули суворого режи-
му". (2 категорiя).
20.40 Х/ф "Обитель зла 4".
22.50 Х/ф "Сайлент Хiлл". (2 
категорiя).
01.25 Х/ф "Наречена за будь-яку 
цiну". (3 категорiя).
03.00 Рудi.
04.10 Зона ночi.
06.00 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
09.00 Новини "Спецкор".
09.30 "Люстратор 07.62".
10.00 Т/с "Захист Красiна 2".
18.00 Х/ф "Бiй мiсцевого значення".
20.00 Х/ф "Швидкiсть 2: Круїз пiд 
контролем".
22.25 Х/ф "Вiйна".
00.30 Х/ф "Сицилiйський клан".
02.50 Х/ф "Кисневий голод".
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Від кашлю – морква з молоком
Кашель – це сигнал, захисна реакція організму на те 

чи інше захворювання. Звісно, він може бути алергічним 
або сигналізувати про чужорідне тіло в органах 
дихання, однак найчастіше свідчить про 
захворювання бронхів або легень. 

Окрім традиційних пігулок, сиропів та 
уколів, боротися з кашлем можна народними 
засобами. Скажімо, пити молоко з медом або 
трав’яні чаї. 

– Народні засоби від кашлю дуже ефективні, хоча курс лікування, 
як правило, більш тривалий, ніж за допомоги таблеток. Є смачні настоянки, 
а є – не дуже. Власне, головне не в смаку, а в ефективності, – каже Інна ЛУ-
КАШЕВИЧ, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб БДМУ. – Однак зауважу: нехтувати консультацією 
лікаря не варто. І обраний народний засіб від кашлю обговоріть зі своїм 

Довіртеся цибулі
1. Велику цибулину дріб-

но наріжте, додайте до неї 2 
ст. л. меду і 200 г цукру, за-
лийте 1 л води, доведіть до 
кипіння, зменшіть вогонь і 
варіть три години на повіль-
ному вогні. Цю суміш проці-

діть, остудіть і приймайте по 1 
ст. л. 4-6 разів на день теплою.
2. 10 невеличких цибулин і 1 

велику головку часнику дрібно наріжте й 
залийте літром молока. Варіть 10 хвилин, далі розімніть 
до однорідної маси, додайте 1 ст. л. меду і перемішайте. 
Суміш приймайте щогодини по 1 ст. л. – і вже протягом дня 
кашель і запалення в горлі значно зменшаться.

3. Приготуйте суміш із дрібно нарізаної (натертої) 
цибулини та 2 ст.ложок гусячого жиру і щовечора на-
тирайте нею перед сном шию та груди.

4. Лушпиння 10 цибулин залийте літром окропу і 
варіть на середньому вогні, доки википить половина 
рідини. Далі відвар остудіть і процідіть. Пийте з медом 2-3 
рази на день по 2/3 склянки, доки кашель не відступить.

Мед всюдисущий
1. Склянку очищених волоських 

горіхів змеліть і змішайте з полови-
ною склянки меду, вживайте по 1 
ч. л. 3-4 рази на день, запиваючи 
теплим молоком.

2. Змішайте склянку капус-
тяного соку з половиною склянки 

меду, вживайте по 1 ст. л. 4-6 разів 
на день. Це не надто смачний сік, але 

кашель від нього пом’якшує.
3. 2 ст. л. вершкового масла змішайте з двома свіжими 

жовтками, 2 ч. л. меду і 1 ч. л. крохмалю. Протягом дня їжте по 
1 ч. л. суміші якомога частіше.

4. До склянки молока, що закипає, додайте по ст. ложці 
меду й вершкового масла, соди на кінчику ножа й сирий яєч-
ний жовток, заздалегідь збитий в піну. Щоби жовток легше 
збивався, додайте до нього кілька крапель гарячої води. Усі 
інгредієнти додайте до молока, поки воно ще стоїть на вогні, 
швидко перемішйте й зніміть з вогню. Така мікстура швидко 
готується й допомагає навіть при сильному, «гавкаючому» 
кашлі – при трахеїті, ларингіті та бронхіті. Готуйте її кілька разів 
на день і пийте теплою. 

Помічні трави
1. Пагінці малини, ма-

теринку і мати-й-мачуху 
в рівній пропорції пере-
мішайте й заварюйте по 1 
ст. л. у склянці окропу як 

чай. Пийте 3-4 рази про-
тягом дня.
2.  При хронічному кашлі 

допоможе варена в цукровому сиропі 
кропива дводомна. Можна взяти листя або коріння – до-
поможе і перше, і друге. Ретельно подрібніть і зваріть у 
цукровому сиропі. Приймайте по 1 ст. л. 2-3 рази на день.

3. Допомагає за сильного кашлю й спиртова насто-
янка евкаліпту (її можна придбати в аптеці). На чверть 
склянки холодної кип’яченої води додайте 20-30 крапель 
і приймайте 3 рази на день.

4. Кілька кореневищ мальви варіть у половині літру 
молока 15 хвилин. Відвар пийте кілька разів на день по 
кавовій чашці.

5. 1 ст. л. цвіту бузини і 4 волоських горіхи просто в 
шкаралупі варіть у половині літру води, додавши 1 ст. лож-
ку меду. Відвар процідіть і пийте по 1 ст. л. З рази на день.

6. 500 г висівок заваріть в літрі окропу і процідіть. 
Коли настій охолоне, що можна буде пити, невеличкими 
порціями випийте все протягом дня. Наступного дня можна 
повторити процедуру.

7. 2 стиглих банани протріть через сито, покладіть до 
каструльки з гарячою водою (склянка води з 1 ч. л. цукру) 
і нагрійте. Випийте невеликими порціями впродовж дня.

8. Середню моркву натріть на дрібній тертці, залийте 
склянкою гарячого молока і настоюйте 20 хвилин. Випийте 
перед сном. За 3 дні цей спосіб допомагає значно зменшити 
кашель і навіть цілком позбутися його.

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗУСТРІЧ З АМАТОРАМИ 

ОЗДОРОВЧОГО БІГУ ЗА МЕТОДИКОЮ 

ОЛЕКСАНДРА ШИМКА. ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

УСІ ОХОЧІ ДІЗНАТИСЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ 

ОЗДОРОВИТИСЯ БЕЗ ВИТРАТ.

14 березня, об 11.00 
у приміщенні Центральної міської бібліотеки (вул.Головна, 162)

ОВЕН ЛЕВ СТРІЛЕЦЬ

ТЕЛЕЦЬ КОЗЕРІГ

БЛИЗНЮКИ ТЕРЕЗИ ВОДОЛІЙ

РАК СКОРПІОН РИБИ

ГОРОСКОП на 13-19 березня

ДІВА

П’ятниця-субота сприятливі для поїздок 
і знайомств – ділових і особистих. У 
неділю не соромно просити допомоги в 
скрутній ситуації, понеділок і вівторок не 
сприятливі для спілкування й починань. 
Усе найважливіше зробіть на цьому тижні 
у середу. 

У п’ятницю будьте гранично обережними 
в усьому, що робите – можливі травми. 
Поїздку відкладіть на неділю. У понеділок 
починайте важливі справи, не підписуйте 
документів у вівторок. У середу-четвер 
будь у чому покладайтеся лише на себе. 

У п’ятницю завершуйте справи, інакше в 
суботу доведеться все робити самотужки. 
У неділю-понеділок будьте обережні у 
харчуванні і не надто покладайтеся на 
весняне тепло. Від вівторка до четверга 
важливо перевірити усі документи і гроші.

Не завершуйте робочий тиждень 
конфліктом. Вихідні проведіть у родинному 
колі, не соромтеся просити допомоги в 
найближчих. Понеділок сприятливий і для 
починань, і для завершень. Натомість 
від вівторка не починайте нічого нового й 
бережіть здоров’я.

У п’ятницю-суботу важливо усамітнитися й 
усе зважити. Скористатися можливостями 
неділі-понеділка може завадити здоров’я. У 
вівторок так само уникайте спілкування. У 
середу зробіть якомога більше, далі може 
не вистачити часу. Четвер присвятіть сім’ї.

Не завершуйте справ у п’ятницю: слід усе 
перевірити на вихідних. Можливо, у неділю 
доведеться шукати фінансової допомоги. 
Сімейні справи  завершуйте в понеділок. 
Усе важливе зробіть у вівторок. Рішення 
середи-четверга можуть спричинити 
конфлікт. 

Нікому не показуйте свого розчарування 
у п’ятницю: вже у суботу-неділю усе може 
змінитися на краще. У понеділок-вівторок 
удача може знайти вас зовсім не там, де 
ви на неї очікували. Дослухайтеся інтуїції 
і не поспішайте з рішеннями у середу-
четвер. 

У п’ятницю і на вихідних ваші найближчі 
потурбуються про вас. Не наполягайте на 
незалежності у неділю – можете когось 
образити. Від понеділка вдалими будуть 
справи, до яких ви докладете максимум 
зусиль. У середу-четвер покладайтеся 
лише на себе. 

Якщо хтось здаватиметься вам нещирим 
у п’ятницю-суботу, просто не спілкуйтеся 
з ним, не з’ясовуйте стосунків. У неділю 
можна очікувати на подарунок. Події 
понеділка-вівторка багато що змінять у 
вашому житті. У середу-четвер ваша увага 
потрібна сім’ї.

Зменшіть активність на вихідних: просто 
сім’я, просто відпочинок. У понеділок-
вівторок вдалими будуть поїздки, 
знайомства, участь у заходах. У середу–
четвер можете отримати несподівану 
допомогу і надходження з неочікуваного 
джерела.  

У п’ятницю будьте обережні зі здоров’ям, 
у суботу – зі знайомствами. Неділю варто 
провести в активному відпочинку. У 
понеділок-вівторок відмовтеся від поїздок, 
натомість у середу-четвер вони будуть 
вдалими і відкриють нові можливості.

У п’ятницю не вирішуйте важливого, на 
вихідних будьте уважні до родини, особливо 
до старших родичів. У понеділок-вівторок 
доведеться багато спілкуватися, але все 
буде успішним. У середу стережіться 
травм. Четвер – день для спілкування з 
начальством. 
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– Мені  завжди подобалися 
екстремальні види спорту. До того 
ж, родичі професійно займалися 
мотокросом. Професійний мото-
цикл дозволити собі не міг, тож 
придбав спортивний велосипед, 
– розповідає Олександр Куцак. 
– Коштував він чимало, знайомі 
жартували: «Краще б ти «жигулі» 
купив». Та я марив мотокросовим 
велосипедом!

Тричі на тиждень – після ро-
боти або у вихідні – Олександр 
сідав на свого залізного коня. 
Тренувався на трасі для мото-
кросу в Чернівцях, на гористій 
місцевості за містом, у байкпарках 
Івано-Франківщини. Гірські траси 
приховують чимало «сюрпризів»: 
каміння, круті спуски, звивисті ді-
лянки і трампліни. Середня швид-
кість руху велосипеда – 30-40 
кілометрів на годину, максималь-
на – 60, а коли й більше. Трохи 
відшліфувавши навички, почав 
брати участь у всеукраїнських 
змаганнях. Найбільше вразили 
траси в Криму.

– Спускався з Ай-Петрі. Не-
забутнє враження! Спуск крутий, 
небезпечний, триває приблизно 
хвилин 20. Але ти спускаєшся з 
вершини, з якої видно всю Ялту, 
море – романтика, хоча й на межі 
екстриму, – каже Олександр. – 
Основне – це техніка керування 
велосипедом. Він важкий (важить 
близько 18 кг!), зате амортиза-
тори на ньому – майже такі, як 
на мотокросовому мотоциклі . 
Звісно, не останню роль у цьому 
виді спорту відіграє і фізична під-
готовка. Адже фактично працює 
кожен сантиметр тіла. Для того, 
аби доїхати до фінішу і не впасти 
без сил, потрібно регулярно тре-
нуватися. 

Виходячи на тренування, 
Олександр Куцак, звісно, усві-
домлює небезпеку. Обов’язково 
вдягає на голову захисний шолом, 
окуляри, наколінники. Щоправда, 
часто і це не убезпечує від травм.

– Даунхіл – небезпечний вид 
спорту. Травми були, і дуже сер-
йозні. Власне, після останньої  
вирішив змагання залишити в 
минулому. Тепер ганяю виключно 
для задоволення, – зізнається 
байкер. – Коли катаєшся просто 
так, не рахуєш секунди, а «кай-
фуєш» від швидкості, руху. А от 
коли в тебе чітка мета – приїхати 
швидко, зайняти призове місце, 
тоді вже не бережеш себе. Це може 
надто дорого обійтися. Відтак із 
задоволенням приїжджаю на зма-
гання як глядач. Там, на трасах, 
– свого роду братерство. Серед 
байкерів люди різних професій 
– лікарі, юристи, бізнесмени та 

У будні оперує – у вихідні 
підкорює гори  
Онколог з Чернівців займається одним із 
найекстремальніших видів спорту в світі

Щодня він проводить надскладні операції 
– видаляє ракові пухлини. А у вихідні вдягає 
шолом і спортивний одяг, сідає на велосипед і 
на швидкості з’їжджає з гірських вершин. Лікар-
онколог Олександр КУЦАК займається даунхілом 
– швидкісним спуском на гірських велосипедах. 
Каже, це хобі рятує його від перевтоми та 
депресії.

прості різноробочі. Всі один одного 
підтримують, допомагають. Хтось 
демонструє новий байк, придбаний 
в салоні за купу грошей, а хтось по-
казує свого – зібраного з того, що 
мав, – і це класно. У нас кажуть так: 
«Вартість заліза не значить, що ти 
будеш першим. Важливі майстер-
ність, підготовка». 

Олександр змінив п’ять вело-
сипедів. Останній, до речі, зібрав 

власноруч. Він універсальний, тож 
катається на ньому і рівними стеж-
ками, і  кам’янистими г ірськими 
спусками. Трапляється, виїзд закін-
чується падінням і поломкою якоїсь 
деталі. Коли є вільний час, чоловік 
самостійно лагодить свій байк. Якщо 
ж поломка складна, звертається до 
майстра.

– У дитинстві хотів бути авто-
механіком. Але батьки наполягли 

на вступі до медучилища. І вже на 
другому курсі зрозумів, що вони не 
помилилися. Працював медбратом 
в обласній лікарні, це стало гарною 
практикою. Далі – медінститут і он-
кологія, одна з найекстремальніших 
галузей медицини, – розповідає 
Олександр. – В онкології простих 
операцій не буває.  Це пост ійне 
напруження, непередбачені об-
ставини. Мабуть, операцію можу 
порівняти з їздою на велосипеді но-
вою гірською трасою: не знаєш, де 
який камінець потрапить під колеса 
і на що це обернеться. Заходячи до 
операційної, звісно, завжди маю 
план дій, але ніколи не можу бути 
впевнений, що все буде саме так. В 
онкології нема стандартних опера-
цій. До того ж, постійно зустрічаєш 

пухлини, яких ніколи в житті ще не 
бачив. Робиш надріз і аналізуєш, 
як розташоване новоутворення, 
які органи вражені,чи є метастази. 
Швидко приймаю рішення, просто 
борюся за кожне життя. Найважчі 
моменти – коли перемогти рак не 
вдається… Звикнути до цього не-
можливо. Хтось із моїх колег ряту-
ється від таких стресів риболовлею, 
хтось будує будинки із сірників, а я 
сідаю на велосипед – і спускаюся з 
гори. Це можливість на годину-дві 
забути про політику, роботу, біль, 
тривоги. А після тренування відкри-
вається нове дихання, з’являються 
сили. Знову йду до операційної – і 
знову вириваю з пазурів безжально-
го раку людські життя.   

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»


