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…І кожний громадянин 
має місце за столом
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У тому, що рідна влада просто 
використовує український народ, 
не рахуючись із ним, ніхто не сум-
нівається. Нас обібрали до нижньої 
сорочки, а тепер змушують ще й 
оплачувати подальше збагачення 
олігархів. Чи можна цьому проти-
стояти? Безперечно, але для цього 
треба працювати над собою. Але ж 
не хочеться, нам ліньки. Бо значно 
легше послухати те, що тобі ска-
жуть, не вмикаючи власні мозкові звивини і не напружуючись. Звісно, 
й раніше не багато було людей, які вміли осмислювати події. Та тепер 
їх катастрофічно поменшало. Давно вже не ведуться на кухні розмови 

про нову напівзаборонену книжку чи суперову виставку. Втім, коли людей за-
ганяють у злидні, змушуючи щодня думати, як вижити, – не до інтелектуальних 
розмов. А тут ще сучасні ЗМІ, система освіти та пропаганда брендів стають 
у нагоді можновладцям, повністю позбавляючи особистість самостійності в 
оцінці навколишнього. Здоровий глузд і критичність просто зникають з нашого 
життя. Їх залишили виключно для елітних дитсадків, шкіл і вишів.

А починалося все з дрібничок: масово зникли безкоштовні гуртки, невдовзі 
й спортивні та музичні школи закриють – у бюджеті коштів на них немає. Люди 
перестали  відвідувати театр, філармонію, а на виставках – самі професіонали 
та журналісти. До слова, там практично ніколи не побачиш керманичів міста 
й області. Зрозуміло, вони рулять, їм ніколи. Та, думаю, коли б у суспільстві 
поважали інтелігентність та  елітарність у кращому сенсі, тобто професійність, 
талант і високі духові якості, а не мільйони в офшорах і швейцарських банках, 
то й жили б ми по-іншому. Але пропаганда доброго й високого давно не в моді. 
Серйозне мистецтво загнане на задвірки, позаяк культивується безмізкова 
мас-культура. Воно й не дивно, бо на кожному кроці – магазини з алкоголем і 
тютюном. Такої кількості їх ще ніколи не було. Націю елементарно споюють. У 
ЗМІ – реклама життя з бокалом і келихом, які уособлюють і геройство та муж-
ність, і дружбу та інші риси нібито красивого і справжнього буття. І страшно 
і сумно.

А наприкінці минулого тижня світ відзначив 230 років від дня народження 
Баха. Це була грандіозна подія. Того ж 1785 року з’явився на світ ще й інший 
геніальний німецький композитор, який 50 років прожив у Англії, – Гендель. 
Неймовірно вишуканий концерт до цих дат підготував Чернівецький акаде-
мічний камерний оркестр «CAPRICCIO» під орудою народного артиста Павла 
Чеботова: звучали скрипка і голос; клавесин, скрипка і віолончель; оркестр 
і дует скрипалів … Божественна музика проникала в серце, спричиняючи 
сльози і душевний щем та відкриваючи розуміння того, що ми на цій Землі не 
випадково… Та аншлагу в залі не було. Людям не до музики? А, може, навпаки, 
у ній порятунок? І на сцені були саме рятівники? Та їх не почули, бо не було 
реклами про цю програму ні на вулицях міста, ні у ЗМІ. «Версії», приміром, 
безкоштовно друкують анонси концертів, вистав, вернісажів. Але ж не наді-
слали. Тільки одна з поважних газет дала інформацію в афіші про концерт, та 
чомусь вказала не філармонію, а органний зал. І люди бігли звідти сюди. Серед 
останніх була і наша читачка. 

Та з камерним ще не так усе й погано. Хоча б доступ до зали був. А коли 
нещодавно приїхав до Чернівців із виступом Тарас Петриненко, приміщення 
театру взагалі виявилося зачиненим. 

Це невеличкі, але яскраві приклади того, як негативно впливає відсутність 
інформації, а точніше – потрібної реклами. Та буває і навпаки. Блискучий 
приклад дебільності від присутності інформації описав у нещодавньому звер-
ненні до колег російський знаковий журналіст Володимир Яковлєв, засновник 
першої незалежної газети «Коммерсантъ», чий дід і батько теж були відомими 
журналістами. Тож цитую: «Кілька днів тому, вийшов документальний фільм 
«Крим. Шлях на батьківщину», в якому серйозно розглядається можливість 
ядерної війни з російського боку. Це, звичайно, жах. Але не жах-таки жах! 
Бо який й…..тий генсек у нашій історії не розмахував ядерною палицею за 
відсутності інших аргументів? Реальний жах у тому, що величезний відсоток 
людей в аудиторії підтримали ідею початку ядерної війни! Підтримали, бо на-
читалися й надивилися. Та ще тому, що вірять у те, що читають і дивляться».  
Яковлєв закликав державні російські ЗМІ припинити пропаганду ненависті. Як 
бачимо, Росія теж створює власну дебіліаду, але значно крутішу за українську. 

А чи є народи, які осмислюють те, що з ними відбувається? На щастя, є. 
Про досвід ісландців читайте на 6-7 стор. 

Людмила ЧЕРЕДАРИК       

Дебіліада в Україні 
або Як із нас роблять дурнів, 
щоби владі було зручно нами 
керувати  

У Києві 15 березня відбувся VII з’їзд Радикальної  
Партії Олега Ляшка, який прийняв резолюцію «Мані-
фест народної перемоги», що визначає основні вимоги 
до діючої влади, представлені РПЛ як єдиноправильні 
нагальні рішення, що приведуть до перемоги україн-
ського народу.

Радикальна партія готова взяти на себе повну відпо-
відальність за стан справ у державі, сформувати одно-

партійний уряд,  щоб захистити Україну від окупантів та 
олігархів, визволити окуповані території, навести лад 
в економіці, створити ефективну систему державного 
управління і систему реального правосуддя, забезпе-
чити соціальну справедливість, дати кожній українській 
родині роботу, нормальну зарплату і гідне життя.  Лідер 
Радикальної Партії Олег Ляшко впевнений, що його 
команда готова і знає, як реалізувати ці зміни.

100 ДНІВ РОБОТИ 
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГА ЛЯШКА

або Що замовчують 
світові ЗМІ 6-7 СТОР.
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Буковинське СБУ нарешті отримало керівника. 
Начальником управління СБУ в Чернівецькій об-

ласті призначили Руслана Сторожука, який уже понад 
15 років працює у Службі безпеки. Наразі він ще й 
керує охоронним агентством «Гарант». 

У лідерів кримських сепаратистів була нерухо-
мість на Буковині. Видання «Дзеркало тижня» 

з'ясувало подробиці справи про накладення Печер-
ським райсудом Києва арешту на майно депутатів ВР 
Криму і самопроголошених «глави республіки» та 
«голови Держради» Аксьонова та Константинова. За 
повідомленням ГПУ, заарештовано 67 транспортних 
засобів, майже 70 житлових і нежитлових приміщень, 
які розташовані, зокрема, і на материковій частині 
України, та оцінених у 1,2 млрд грн. Окрім того, на-
кладено заборону на відчуження – з метою подальшої 
конфіскації – на будинки, квартири й земельні ділянки 
в Житомирі, в Херсонській, Київській і Чернівецькій 
областях.

В рейтингу інвестиційної привабливості Бу-
ковина «пасе задніх». Чернівецька область 

уже другий рік поспіль займає передостаннє місце 
у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, 
повідомляє у соціальній мережі Об'єднання Самопо-
міч-Буковина. «За показником «відкритості влади» 
посідаємо 26 місце з 27. Щодо «ділового оптимізму» – 
ми на далекому 23-му місці», йдеться у повідомленні. 

інфоторба

П одії
С итуації
П ригоди

Справу Папієва передали в ГПУ.
Прокуратура Буковини завершила роз-

слідування кримінального провадження 
щодо екс-голови Чернівецької ОДА Михай-
ла Папієва. Про це активістам повідомив 
прокурор області Микола Якимчук, Всі 
зібрані матеріали передані до Генеральної 
прокуратури – такі вимоги притягнення 
до кримінальної відповідальності народ-
них депутатів. Вирішувати це питання з 
подання Генпрокуратури буде Верховна 
Рада. Чи виклює око ворон воронові?

Офіцера запасу, який сприяв буко-
винцям в ухилянні від мобілізації, 

спіймали «на гарячому». Колишній вій-
ськовий, посилаючись на зв’язки в одному 
з військкоматів області, пообіцяв мобілі-
зованій особі посприяти, щоби уникнути 
військової служби – за 900 євро. Зловмис-
ника затримали під час одержання хабара, 
повідомили в прес-службі УСБУ в Чер-
нівецькій області. Наразі встановлюються 
інші особи, причетні до цього злочину. 

На Буковині зрізане дерево вби-
ло чоловіка. 56-річний мешканець 

Оршівців, що на Кіцманщині, зі своїм 
односельцем зрізав тополю, яка впа-
ла на нього. За словами начальника 
Чернівецького обласного бюро 
судово-медичної експертизи Віктора 
БАЧИНСЬКОГО, чоловік отримав травми, 
несумісні з життям – відкритий пере-
лом склепіння черепа, перелом хребта в 
чотирьох місцях, розрив спинного мозку.

До Чернівецької установи вико-
нання покарань №33 намагалися 

передати наркотики зі шприцами. При 
огляді посилки, яка надійшла засуджено-
му К., працівники оперативного відділу 
установи виявили шприц із темнокорич-
невою рідиною, капсулу «TROP CAMID», 
теж заповнену невідомою речовиною, 
та два порожні медичні шприци. Усе це 
було загорнуте у презервативи та «за-
топлене» у пластиковій банці зі сметаною. 
Як повідомила Прес-служба відділу 
ДПтС України в Чернівецькій області, 
якщо експертиза підтвердить наявність 
наркотику, особі, яка передавала посилку, 
загрожує покарання за ч.2 ст. 307 Кримі-
нального кодексу України –від 6 до 10 років 
позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідство веде київська міліція

На отримання статусу 
учасника АТО чекають 
майже півроку

Під час «круглого столу» в ОДА родичі 
бійців нарікали на відсутність інформації 
про підтримку, чиновники розповідали 
про надану матеріальну допомогу та 
проекти. Один з них – анкетування бійців 
АТО, яке планують здійснити протягом 
місяця.
З АТО почали повертатися додому бійці, і одразу ж 

з’ясувалося, що війна для них не закінчилася: відтепер їм 
треба буквально боротися за отримання статусу учасника 
бойових дій або учасника війни. 

Про те, що оформлення статусу триває 4- 5 місяців, 
сказав і обласний військовий комісар Віталій ЧУРАЙ під час 
«круглого столу» на тему «Перспективи соціального захисту 
та реабілітації учасників АТО в Україні та в Чернівецькій 
області»: «Ми надіслали документи 513 осіб на визначення 
статусу учасника АТО. 308-м  із них міжвідомчі комісії ви-
значили статус. Проте посвідчення, на жаль, бійці ще не 
отримали, бо триває процес заповнення бланків…»

- Отримати статус досить важко, бо влада нібито спри-
яє цьому, а водночас – гальмує процес, – каже 30-річний 
Олександр КОВТУН, член ГО «Об’єднання учасників АТО», 
який воював на передовій і був поранений. – То нема часу, 
то немає бланків. Кількість фахівців, які цим займаються, 
обмежена. Коли ми приїжджали до комісій, бачили, що 
кімнати завалені паперами. А ми ж зібрали всі документи 
та поїхали своїм коштом. Хлопці скидалися грошима, 
ні в кого не просили і не просимо. Приїхали, і почалася 
бюрократія: придивлялися до кожної коми... Довелося 
залишитися там на тиждень. Шукали, де переночувати, 
самі домовлялися. Нині чекаємо, щоби знову поїхати і 
заповнити особисто папери. Але документи готові не для 
всіх: - немає бланків посвідчень учасників бойових дій. 
Та ми готові самі купити їх!

– Я зустрічалася з пораненими, які лікувалися у вій-
ськовому госпіталі: з 39-х осіб статус отримали лише двоє, 
– каже волонтерка Леся ХОМКО. – Бюрократична тяганина 
триває півроку, гальмуючи отримання бійцями коштів, які 
до того часу вже з’їсть інфляція. Слід швидше вирішувати 
цю проблему. Чому ми, волонтери, можемо за один день 
оперативно доставити необхідне до зони АТО? – риторично 
запитала активістка.  

Юлія БОДНАРЮК, «Версії». 

Вулиця Кобилянської може 
стати… музичним інструментом. 
А на чернвецьких площах будуть 
«портали»

Захід відбувся у Чернівецькій обласній 
бібліотеці ім. Івасюка. Активну участь у 
зустрічі взяли місцеві громадські діячі – 
заступник голови «Буковинської агенції 
регіонального розвитку», куратор вело-
сипедних заходів Тетяна Лебухорська та 
засновник соціальної мережі креативних 
людей «PAZL» Сергій Кушнір. Поділи-
тися досвідом завітали гості зі Львова – 
Олександра Сладкова, яка очолює Бюро 
адміністрування, міського планування 
та інфраструктурного розвитку Львова і 
є засновницею проекту «Urban cafe» та 
співзасновник урбан-ініціативи «Група 
109» Максим Асафатов.

На думку громадських активістів, Чер-
нівці наразі потребують вирішення низки 
проблем, які перешкоджають створенню 
комфортного для мешканців середовища. 
По-перше, варто збільшити кількість пі-
шохідних зон, на яких можна здійснювати 
різноманітні арт-проекти. Окрім цього, 
важливо використовувати вже облашто-
ваний простір. Приміром, площу Філар-

монії, яка чудово пасує для проведення 
масових заходів, проте практично не ви-
користовується. По-друге, в місті надто 
багато рекламних вивісок та поганий рух 
громадського транспорту. Тролейбуси 
та маршрутки часто «забиті»вщент, між 
деякими порівняно близькими пунктами 
немає прямого транспортного сполучення. 

Активісти розповіли і про ідеї, які най-
ближчим часом планують реалізувати 
у Чернівцях. Наприклад, перетворення 
вул. О.Кобилянської на «живий музичний 
інструмент»: тобто, коли пішохід буде 
ставати на певну ділянку вулиці, буде 
відтворюватися певний звук. Пройшовши 
вулицею ви почуєте, як звуки складати-
муться у мелодію.

А ще є ідея поставити на Центральній 
площі та площі Філармонії двері, за якими 
будуть розташовані веб-камери. Відкрив-
ши такий своєрідний «портал» на одній з 
площ, можна буде спостерігати, що від-
бувається на іншій. 

Аліна ВАВРИНЮК, «Версії»

Кримінальне провадження щодо продажу 
підприємства «Чернівціобленерго» передали 
до київської міліції. Про це заявив прокурор 
Чернівецької області Микола ЯКИМЧУК, коли група 
активістів прийшла до прокуратури, аби почути 
про результати роботи нещодавно призначеного 
прокурора. «Через місяць виповниться рік від 
порушення кримінального провадження щодо 
продажу «Чернівціобленерго». Це стратегічний 
об’єкт, який давно мав бути повернений державі», 
– наполягали активісти. На це прокурор заявив, 
що кримінальне провадження за фактами продажу 
Обленерго передали до київського райвідділу 
міліції, за місцем розташування продавця - Фонду 
державного майна.

Ні, це не витяги із творів письменників-фантастів, а 
креативні й цілком реальні для втілення ідеї, що прозвучали 
під час відкритої дискусії на тему «Місто і Ми: ідеї, які 
змінюють громадський простір».

Чи повернуть державі «Чернівціобленерго»?
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остаточне зубожіння  – простим людям

Хочете безкоштовний газовий 
лічильник? Готуйте документи й 
довідку!

«Із подорожчанням вартості комунальних 
послуг ми навчимося рахувати кожну копій-
ку. Кілька місяців тому я установила газовий 
лічильник і вже бачу різницю: сплачую за газ 
менше. Моя подруга з Німеччини розповідає, що 
ніколи не запікає у духовці лише одну страву, 
бо це марнотратно. Тому водночас пече пиріг, 
тушкує овочі та рибу. Комунальні послуги – до-
рогі в усьому світі», – розповідає чернівчанка 
Руслана Коробова.

Отже, нині один зі способів заощадити – це 
встановити газовий лічильник. Тим більше, що 
це можна зробити безкоштовно. Щоправда, 
тим, хто використовує газ комплексно, у тому 
числі для опалення, безкоштовно його вже не 
встановлять (це можна було зробити до 1 січня 
2012 року). 

Кому й коли лічильники 
газу ставлять безкоштовно

До 1 січня 2016 року – споживачам, що 
використовують газ для підігріву води та при-
готування їжі. 

До 1 січня 2018 року – споживачам, по-
мешкання яких обладнані тільки одним газовим 
приладом, газовою плитою.

Куди й до кого звертатися
Для встановлення газового лічильника 

слід звернутися до вашого газопостачального 
підприємства. Для споживачів природного 
газу в Чернівецькій області таким підприєм-
ством є ПАТ «Чернівцігаз» (вул.Винниченка, 
9А).

Попередньо слід зателефонувати: 54-89-
44, 58-72-28 

Після консультації з фахівцями можете 
збирати пакет документів, необхідних для 
встановлення лічильника:

► Договір надання послуг з газопостачання 
між вами та вашим газопостачальним під-
приємством.

►Паспорт (оригінал та копія).

►Ідентифікаційний код (оригінал та копія).

►Свідоцтво про право власності на по-
мешкання, де встановлюється газовий 
лічильник.

►Технічний паспорт помешкання.
Більш детальну інформацію отримаєте 

за посиланням http://cv.104.ua/ua/services/
gas-equipment/meter-set/id/vstanoviti-lichilnik-
gazu-2129

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Газові лічильники нині є 
у 87% побутових споживачів 
блакитного палива на Буковині. За 
рівнем забезпечення житлового 
фонду приладами комерційного 
обліку газу область посідає 
п’яте місце серед регіонів 
України. За умови, що споживач 
використовує газ для підігріву 
води та приготування їжі чи його 
помешкання обладнане тільки 
одним газовим приладом – 
газовою плитою, лічильник йому 
можуть установити безкоштовно.

У травні буковинці отримають нові 
платіжні повідомлення: за комунальні 
послуги власники, скажімо, трикім-
натної  квартири, сплачуватимуть на 
700-1000 гривень більше, двокімнат-
ної – на 600, однокімнатної – на 350. 

Ціни на газ зросли утричі, елек-
троенергію – на 19%, опалення – на 
73 %.

Уряд переконує, що прості люди не 
постраждають: можна оформити суб-
сидію й сплачувати за комунальні не 
більше 15% від доходів. Щоправда, за 
економного використання, бо існують 
норми споживання. 

Та не поспішайте втішатися. Пер-
шим «сюрпризом» стануть черги. 
Їхню появу не виключає навіть міністр  
соцполітики Павло Розенко. Але він на-
лаштований оптимістично: заповнену 
декларацію та заяву на оформлення 
субсидії можна буде надіслати до управ-
ління праці та соціального захисту на-
селення за місцем реєстрації поштою. Та 
чи багато ви знаєте людей на Буковині, 
які настільки довіряють пошті, що наді-
шлють листа з документами і спокійні-
сінько очікуватимуть на повідомлення 
про призначення субсидії? 

Із власного досвіду: заповнити 
декларацію про доходи може лише 
особа з ідеальним зором (бланки для 

них слід попередньо купити в кіоску 
з канцелярським причандаллям за 3 
гривні). Неодноразово була свідком, 
як працівниці служби субсидій допо-
магали заповнювати їх відвідувачам. 
До прикладу, у 2-му розділі Декларації 
(доходи членів сім’ї), прізвище та іні-
ціали слід «втиснути» у прямокутник 
розміром 3х0,5 см, номер особового 
рахунка з газопостачання – у прямокут-
ник 1,4х0,3 см.

Знову ж, із власного досвіду: най-
більш уперті субсидію таки отримають. 
Тим більше, міністр обіцяє збільшити 
кількість працівників, які нас «при-
йматимуть». Та й записатися на прийом 
можна буде заздалегідь.

За «субсидійним» бортом опинять-
ся, щоправда, власники великих квар-
тир (скажімо, бабуся, яка доживає віку у 
двокімнатній квартирі в старому фонді, 
бо субсидію вона може отримати лише 
на 49 кв.м., а за надлишок площі слід 
сплачувати повну вартість), а також 
сім’ї, які знімають квартиру без відпо-
відного договору про оренду. 

Держава субсидує з бюджету 
олігархів-власників 
енергокомпаній

То ж кому вигідна субсидія? Адже 
уряд мав би проіндексувати доходи 

населення, щоби люди мали гідну 
зарплату й пенсію, натомість – зму-
шує писати «чолобитні» на субсидію, 
принижуючи тим мільйони громадян. 
Ті, хто каже, що в Європі «комунал-
ка» обходиться в 400 євро, забува-
ють сказати, що середня заробітна 
плата там становить 2000 євро. 

Про що ж не розповідає нам уряд, 

рекламуючи субсидію, як нового Ме-
сію для українського народу, якому 
урочисто вручають чергову подачку, 
а він – знову не задоволений? 

А все просто: система субсиду-
вання передбачає, що гроші суб-
сидій не надаються населенню 
на руки, а напряму надходять на 
рахунки комунальних підприємств і 

монополістам-постачальникам енер-
горесурсів. Такому собі, наприклад, 
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», що 
належить російському олігарху Ба-
бакову. Виходить, що держава з бю-
джету в кінцевому результаті субси-
дує олігархів і не лише українських!

Юлія БОДНАРЮК, «Версії» 

«Батьківщинівці»-волонтери: 
«Де спокійно, там нас не треба»

Близько 500 кг харчів і технічні пристрої 
зібрали та відвезли минулого тижня бійцям у 
зону АТО чернівецькі волонтери від «Бать-
ківщини».

Допомогу воякам збирали у спеціальному 
наметі «Волонтери за Батьківщину», вста-
новленому на Калинівському ринку. Цього 
разу підприємці надали продукти, вироблені 
з цілої туші свині: ковбаси, копченості, сало. 
Господині накрутили голубців, наготували 
інших смаколиків. На кошти, зібрані «батьків-
щинівцями» на тепловізор, придбали підзорні 
труби та інші технічні пристрої, бо тепловізор 
бійці несподівано отримали від інших добро-
чинців і на нього дали «відбій».

– Допомогу ми доставили до с. Піски, 

– звітує «батьківщині-
вець» Роман ГАЇНА. – Пе-
редали її добровольчим 
батальйонам, які три-
мають там оборону. По-
трапляли під обстріли, 
але, на щастя, поїздка 
завершилася без утрат. 
Обстріли там постійні, по 
кілька разів щогодини. 
Щойно відвантажили 
допомогу й від’їхали, од-
разу почалися дзвінки 
від бійців, які куштували 
приготовану буковин-
ськими ґаздинями їжу. 
На коробках жінки за-
звичай пишуть номери 
своїх телефонів, щоби 
бійці могли напряму по-
відомляти, чого вони по-
требують. Тож хлопці 
дзвонили і їм, і мені. Осо-
бливо дякували за під-
зорні труби: вони дуже 

стають їм у пригоді. До наступного приїзду за-
мовили прилад нічного бачення. Обов’язково 
привеземо!»

Волонтер, член бюро міської організа-
ції «Батьківщини» Володимир ГРИГОРЧУК 
підтримує Романа: «Зібрану допомогу наші 
волонтери доставляють просто на передову 
– туди, де це найпотрібніше. Де спокійно – там 
нас не треба, там хлопці самі собі дають раду. 
Роман здійснив уже вісім поїздок – і скільком 
це підтримало дух, фізичні сили і просто 
врятувало життя завдяки різноманітним тех-
нічним пристроям! Тепер збираємо кошти на 
прилад нічного бачення і дякуємо всім, хто 
долучається до цього».

Вл.інф.

Від 1 квітня оплата за комунальні послуги для 
більшості населення перевищуватиме розмір їхніх 
доходів. Уряд заспокоює, що є вихід –  субсидії. Та для 
кого вони? Для простих людей чи олігархів – власників 
енергокомпаній, які отримають ще більший прибуток? 
Адже гроші з державної казни підуть одразу ж до них!..

Роман Гаїна у волонтерському кіоску

Динаміка зростання комунальних платежів
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Комунальна сфера України: скільки б 
 «крові» не влили - мертвого не 
оживити

Підняття тарифів на газ,  
електроенергію, тепло, опалення та 
гаряче водопостачання (останнє, 
на щастя, не стосується Чернівців: 
гарячої води тут немає десятиліт-
тями і, вочевидь, уже не буде) не 
врятує нашої комунальної сфери, 
вважають експерти. Адже принцип 
«зібрати більше, ніж витрачено» 
жодним кінцем не є ознакою ко-
мунальних реформ. Тим паче, що 
поліпшення якості надаваних по-
слуг без реформ очікувати марно: 
високі тарифи на послуги ЖКГ, 
порівняно із західними країнами, 
не розраховані до відповідного рів-
ня доходів населення, а в бюджеті 
країни на 2015 рік відсутні дотації на 
покриття різниці між тарифами. До того 
ж, кошти на виснаженість та зношеність 
систем не входять у тарифи. А системи 
врятує тільки повна модернізація.

Зазвичай необхідність подорожчан-
ня комунальних послуг пояснюють «ви-
могами МВФ». Чого насправді вимагає 
МВФ від України і як це трактує влада 
– розповідають незалежні експерти.

Андрій НОВАК, голова комітету 
економістів України: «Підняття 
тарифів – це плата громадян 
за кредити МВФ з відсотками, 
а держава тим часом купує газ 
для приватних компаній»   

– Жодного підвищення тарифів або 
податків МВФ ніколи не вимагає. Є тіль-
ки одна вимога – щоби наш державний 
бюджет був спроможним повернути 
ці кредити з відсотками. І МВФ просто 
вказує нашому уряду, як шкідливо-
му коту: ось у вас проблемне місце в 
держбюджеті, будь ласка, зробіть щось 
із ним. А те, що питання дефіциту НАК 
«Нафтогаз» наша влада вирішує тільки 
за рахунок підняття тарифів, – це вже її 
власна відповідальність за те, що вона 
«не бачить», що НАК – це найбільша 
«схема», і що ми закуповуємо абсолютно 
неадекватну кількість газу, і що держава 
купує газ для приватних компаній тощо. 
Є маса варіантів, як вирішити проблему 
дефіциту «Нафтогазу», а наш уряд обрав 
саме той, який буде здійснюватися за 
рахунок гаманця пересічного українця. 
Та ж ситуація з Пенсійним фондом. Треба 
виставляти претензії за адресою.

Наталія СЛОБОДЯН, експерт 
Міжнародного центру 
перспективних досліджень: 
«Борги НАК «Нафтогаз» 
переклали на населення 
України»

– МВФ вимагав реформ в енерге-
тиці та беззбитковості держбюджету. А 
враховуючи, що «Нафтогаз» мав вели-
чезний дефіцит (3,1% ВВП держави), 
завданням влади було подолання цієї 
проблеми. Взагалі, вигодонабувачем від 
підняття тарифів для населення має бути 
компанія «Укргазвидобування», яка, 
власне, й видобуває блакитне паливо 
для населення. Головна ж частка від 
підняття тарифів піде не газовидобувній, 
газотранспортній чи ж газорозподільній 
системі, а піде на користь НАК «Нафто-
газ». Таким чином, борги «Нафтогазу» 
переклали на населення України. 

Уряд, крім вимог МВФ, підняття тари-
фів пояснює ще й використанням його як 
засобу боротьби з корупцією. Бо, мовляв, 
часто газопостачальні компанії прода-

вали газ, призначений для населення, 
підприємствам й отримували надпри-
бутки. Тому єдина ціна для населення 
і промисловості зруйнує корупційну 
складову. Та держава не пояснила спо-
живачам, як використовуватимуться 
гроші від підняття тарифів. 

У нас застаріла та технічно не ефек-
тивна газотранспортна система (для по-
рівняння: в Чехії на прокачку магістраль-
ним газогоном використовується 1,82% 
технічного газу, а в Україні трохи більше 
3%), модернізації потребують газороз-
подільні станції. Нарешті, всі європейські 
країни синхронізували процес зростання 
тарифів і введення обліку енергії на всіх 
рівнях у домогосподарствах. Наприклад, 
у Словакії індивідуальні лічильники газу 
й тепла встановлювались споживачам за 
рахунок компаній. А в Україні споживач 
не завжди має можливість установити 
індивідуальний лічильник.

Різке підняття тарифів – те, що ми 
сьогодні маємо – призведе до неплатежів 
(повернення 1990-х років). У результаті 
програють усі: і держава, і «Нафтогаз», 
і рядовий споживач. Підняття тарифів 
справді потрібне, але це треба робити у 
кілька етапів і співмірно із можливостями 
населення, а також зобов’язати поста-
чальників газу та тепла в обов’язковому 
порядку обліковувати обсяги постачань 
цих ресурсів.

Водночас, порівняння, наприклад, 
з Італією, яке подекуди роблять – не-
коректне. По-перше в її енергобалансі 
мала частка газу, та й кліматичні умови 
такі, що для теплогенерації не спо-
живається багато газу. Взагалі, ціна 

газу для населення в Європі формується 
за іншим принципом, відмінним від на-
шого. Європейська система дистрибуції 
і ціноутворення на ринку газу дуже по-
дібна до тієї, що діє у нас нині на ринку 
інтернет-провайдерів. Наприклад, до 
Вашого будинку кілька компаній можуть 
постачати газ, і кожна з них пропонує 
певні пільги або заохочення для свого 
споживача. Зокрема, це може бути від-
строчка платежів, знижка за постійність 
(так званий «газовий стаж» з певним 
дистриб’ютором) або пільгові ціни за 
передплату тощо.

Анатолій ОКТИСЮК, старший 
аналітик Міжнародного центру 
перспективних досліджень: 
«Вимога МВФ – прозорі та 
збалансовані тарифи. А для 
цього треба реформувати НКРЕ» 

– Прямої вимоги підняти тарифи від 
МВФ не поступало. Головне завдання, 
яке ставилося – це оптимізувати тарифи 
і зробити їх прозорими і збалансованими. 
Керівництво ж в Україні протрактувало 
все це по-своєму (як завжди!) і просто 
підняло вартість. А те, що підприємства 
олігархів платять занижену вартість за 
газ і тепло, то це і надалі залишається 
поза увагою. І, додам, першочергово 
треба реформувати НКРЕКП (Націо-
нальна комісія регулювання енергетики 
та комунальних послуг), оскільки цей 
орган є непрозорим, а система утворення 
тарифів – незбалансована.
Маріанна АНТОНЮК, Руслан КОЗЛОВ, 

«Версії» 

Дмитро ДОВЖЕНКО, експерт з енергетики та ЖКГ Інституту 
суспільних досліджень: «Встановлення мереж та їхній сервіс: у 
них і в нас різні підходи»

– В Україні комунікації закладені траншейним способом ще за часів СРСР. Цей 
спосіб дешевший, натомість він передбачає дороге обслуговування мереж. У циві-
лізованому світі все навпаки: встановлення дороге, а сервіс дешевий.

Переважна частина комунікацій Нью-Йорка прокладена у підземних колекторах. 
Це дорожче десь уп’ятеро, зате вартість обслуговування мереж здешевлюється: 
вільний доступ до труб дозволяє своєчасно запобігати аваріям. При траншейному ж 
типі прокладання комунікацій пошкодження знаходять лише після аварій.

«Золоті» ціни на обслуговування наших мереж спричинені тим, що за радянських 
часів будували переважно централізовані системи з потужними котельнями і ТЕЦ 
із великою протяжністю мереж – до 15 км. Тимчасом у Європі віддавали перевагу 
індивідуальним та коротким – до 2 км – централізованим системам, які можна мо-
дернізувати автономно. (http://www.epravda.com.ua, 22 березня 2015)

модернізуймося! 

П
О

Г
Л

Я
Д

 
Ч

Е
Р

Н
І

В
Ч

А
Н

К
И

Щоби оцінити, як ми живемо тут, варто порівняти з тим, 
як вони живуть там. Торік мені довелося побувати в іспанській 
Барселоні. Та я не про дива архітектури. Мене вразили їхні 
туалети. Ми сором’язливо уникаємо цих тем, а між тим – це 
важлива складова цивілізованого життя. Вбиральні в них усю-
ди, де є скопичення людей, в основному туристів. У кожному 
без винятку туалеті – білий туалетний папір, тепла вода для 
миття рук, рідке мило, сушка чи паперовий рушник. Чистота 
ідеальна. Запах дезодоранту. 

І найголовніше: туалети в Іспанії всюди безкоштовні. У нас 
у Чернівцях безкоштовних вбиралень я не знаю.

А ще – їхні дороги, тротуари. А також смітникові баки та 
урни. Вуличні урни для сміття після вивільнення обов’язково 
обприскуються дезинфікуючим засобом, незважаючи на те, що 
сміття перебуває не безпосередньо в урні, а в поліетиленово-
му пакеті всередині неї. Такого кошмару, як у нас – смердючі 
смітники на центральних вулицях і площах – і сліду немає! 

Поїзди – лише електро- і швидкісні. 900 км ми проїхали за 
3,5 години. Вокзали та автовокзали – на 3-4 поверхи, і на всіх 
поверхах – відправні платформи. 

Мінімальна пенсія в Іспанії  – 600 євро за 15 років стажу. А 
3-кімнатна квартира обходиться їм приблизно у 250 євро, це з податком 
на нерухомість. 

Ціни на свинину, курятину, крольчатину, тверді сири – такі ж, як 
торік були в Україні, коли євро було по 20 грн. Яловичина – на 50% 
дорожча. Риба – удвічі дорожча. І значно дорожчий хліб. Я не бачила 
такого хліба, як пече наш хлібозавод. А був такий, як турецький батон. 
Але бутильована вода у них удвічі дешевша. На овочі-фрукти ціни такі,  
як у нас. Мандарини, лимони – удвічі дешевші.

Так, Іспанія набралася кредитів, як сучка бліх. Так, вони ледь випо-
взають із можливого дефолту. Та в них стільки капітально набудовано!!!  
Вони всі кредити  вклали в будівництво. А у нас куди поділися кредити? 
За них ще наші онуки розраховуватимуться, а що ми отримали нато-
мість?! Та, на жаль, пересічні громадяни з’ясовувати цього не хочуть. У 
нас людина галасує, якщо в неї вкрали гаманець зі 100 гривнями, а до 
того, що нас обікрали і далі обкрадають, перетворивши на жебраків, 
наші владники – людям байдуже. Спрацьовує, як на мене, лінь душі, а це 
– смерть за життя. Саме у цьому бачу проблему. Люди не хочуть зрозу-
міти, що  зміни самі не прийдуть, якщо ми всі разом за них не візьмемося. 
Та й об’єднуватися у своїх починаннях люди не хочуть. А ми сила тільки 
разом. І тут не Росія винна, а власне ми самі. Невже це наш український 
менталітет такий – готовність до рабства та поїдання одне одного?...

Тамара БОРОВИК

Про міста із запахом 
і без та українську 
ментальність 

Шок від... батьківщини
З Німеччини до Чернівців цими днями завітала моя приятелька, яка 

вже багато років живе і працює в Кельні медсестрою. Звісно, перша наша 
«екскурсія» була на базар. Планів мали море: і вдягнутися стильно, по-
нашому, і продуктами запастися.

Гарний одяг вибрали без особливих труднощів, щоправда, за німецьки-
ми цінами. Це здивувало мою подругу найбільше. За кордоном вона звикла 
вдягатися на розпродажах. Каже, новеньку шкіряну куртку придбала лише 
за 20 євро. У нас же поняття розпродажу дещо інше. Спочатку 20% додають 
до вартості товару, а потім, може, скинуть 5%. От і вся економія.

Коли дісталися продуктового ринку, подруга розгубилася: кожну ціну 
вона подумки переводила в євро і... здивовано знизувала плечима. Мовляв, 
зарплати у вас українські, а от ціни – європейські! Щоби пересвідчитися 
у цьому, спробували порівняти: 10 штук курячих яєць – 0,69 євро (у нас 
ті ж 18-20 грн.), 1 кг цукру – 0,52 євро (15 грн.), 1 кг свинини – 2,60 євро 
(70-75 грн.). Німці надають перевагу готовому фаршу, в них майже ніхто 
не користується м’ясорубками. Мішаний фарш купують недорого – за 3,60 
євро і, що важливо, навіть не сумніваються в його якості. Українці ж намага-
ються перемолоти шматок м’яса в домашніх умовах: так значно надійніше! 
Випадки, коли сім’я вечеряла котлетками з собачатини, у нас не поодинокі. 
Тож, як кажуть, береженого Бог береже.

Прожитковий мінімум німців – 311 євро на місяць. Держава допомагає: 
311 євро обов’язково повинні залишитися від зарплати після оплати ко-
мунальних послуг. Отже, коли квартира – велика, а зарплата – маленька, 
за житло доплачуватиме державна казна. Хоча маленькою їхню зарплату 
не назвеш: медсестра, що працює півдня, отримує півтори тисячі євро. Не 
пропадеш, чи не так?.. Значно важче нашим медсестрам, яким на 900-1000 
грн. вдається і квартиру утримувати, і харчуватися, і новенькі черевички 
раз на 3 роки собі купувати. А коли ще й діти є?! Ні, ці українки – ну просто 
чаклунки!..

…А чи хтось у нашій державі живе по-європейськи? Ті, що тримають 
штурвал влади. Та їм не до нас. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»
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5«Війна – це наше спільне 
Хрестоносіння»

– За три тижні – Великдень. 
Цей особливий час цьогоріч про-
ходить для мирян в особливих 
умовах – йде війна. Як навчитися 
жити з війною?

– Війна – це ще далеко не все. Це – 
одна зі сходинок, декому – дві сходин-
ки життя. Комусь, може, й остання... І 
треба розуміти, що це тимчасове. Це 
треба пережити, здолати, а не просто 
відсидітися… В часі не пройде, воно 
розростається. 

На те, що людина має інстинкт 
самозбереження і хоче відсидітися, 
багато хто сподівається. І якщо людей 
залякати, навіть словами… Зараз на 
Буковині Московський патріархат 
розповсюджує на диску 20 пророцтв, 
де «старці» розповідають, що України 
не буде, а Росія восторжествує. Вони 
говорять політичними штампами, 
наприклад, про «рускій мір», про 
націонал-шовіністичних українців, 
бандерівців. Це псевдопророки, нічого 
спільного з Божим пророцтвом це не 
має. Це форма ідеологічного впливу 
за допомоги церкви. 

І не буде так, як каже людина, а 
буде так, як Бог дасть. Бачили, як посів 
поклали і вкрили плівкою? Як би там не 
душили – все одно паростки будуть. 

Дуже важливо пам’ятати, що все 
тимчасове і треба не просто пере-
жити війну, а в достоїнстві. Якщо тебе 
не прикликали – сам допоможи, чим 
можеш. Будь-яким способом. Каліки 
печуть пироги, в’яжуть сітки. Люди 
збирають кошти, багаті купують маши-
ни. Ми молимося, збираємо пожертви. 
Наша церква (Кафедральний собор 
Різдва Христового на перетині вулиць 
Гайдара, Небесної сотні, Комарова 
– авт.) дуже бідна, у нас ще й будів-
ництво. Але ми свято десяту частину 
коштів, які йдуть на будівництво, пе-
редаємо на АТО. 

– Що є ця війна для нас?
– Війна – це наше спільне Хресто-

носіння. Я спілкуюся з тими, хто по-
вертається з АТО, воєначальниками, 
які перебувають там. У нас є три архіреї 
там: два в Донецьку і один в Луган-
ську. Розповідають жахи. Наприклад, 
звільнили з полону чотирьох бійців, 
яких випадково знайшли. Вони сиділи 

зачинені в льосі майже півроку. Їх не 
катували. Після звільнення їх нагоду-
вали, вони розповіли про пережите, їх 
поклали спати (одному з них генерал 
віддав своє місце). Один помер уві сні. 
Дорогою до Києва помер другий. Від 
пережитого… 

Розумієте, куля – не найстрашні-
ше. Не найстрашніше – війна. Скільки 
тут вмирає, скільки тут вбивають одне 
одного. Ні за що. 

Там – це вже ти місію ніс. Мені 
розповідав один 70-річний дід: «Як 
би я хотів поїхати – хоч умерти там! 
Аби хоч смерть моя  була змістовною».  
Якби так думали всі… Має бути усе 
змістовним. 

Не треба забувати, що ми прийшли 
сюди, народилися – і всі помремо. Тре-
ба якнайчастіше ходити на похорон. 
Треба дивитися, як кого відправля-
ють з цього світу. 

Біля пологового будинку зустрі-
чають діток по-різному: одні діти 
– бажані, інші – ні. У процесі життя 
відбувається класифікація. І потім 
трудяться, одне одного дурять, усякі 
махінації здійснюють: «я – багатший, 
ти - бідніший…» 

Ну і що? Вже і труни різні ро-
блять… Ну і що? Ви знаєте, одному то 
йде у славу, а другому навіть смерть 
– позор. А смерть – то завжди надбан-
ня. Треба надбати таку смерть, щоби 
за неї помолилися, як кажуть, омили 
пісноспівами, щоби тобі простили, 
щоби тебе випровадили в певному 
достоїнстві. 

Війна – дуже страшне. Ймовір-
ність загибелі висока, але це не зна-
чить, що людина обов’язково загине 
чи буде поранена. Ісус Христос ска-
зав, що без волі Божої й волосина не 
впаде з голови вашої. 

Не знаю, чи правдива статистика: 
один із тисячі загинув. Якщо війна – 
це небагато. Якщо АТО називати – то 
це багато, хоча це далеко не АТО. Це 
відкрита війна, яка йшла багато років. 
Ніколи братами ніхто не був. Були 
братами на побутовому рівні, а от по-
літика Росії ніколи не була братньою 
– не тільки до України, але до України 
особливо. Чому Молдавію легко від-
пустили? Бо вона знекровлена, нічого 
не являє собою для Росії. А от Україна…

Тут збережені продуктивні сили, знов 
ж таки ментальність. Росія не може 
сама по собі існувати, вона завжди іс-
нувала за рахунок когось. Тому Петро 
Перший і проголосив її імперією. Імпе-
рія – це завжди завойовницькі війни. 
Нічого спільного зі слов’янами нема у 
них. Це кочові племена, дикі: азіатські, 
зауральські, приуральські, фінські. 
Відбувся синтез, і яка кров слов’янська 
й була – асимілювалася з ними. 

– Як нам перемогти? 
– Відверто кажучи, не бачу війні кін-

ця й краю… Але, як вона підступно 
виникла – так і згине. Не знаю, на 
якому етапі, але дуже різко при-
пиниться. Війна побудована на 
страшній неправді, і багато людей 
все бачать, навіть у Росії. Весь світ 
бачить. Сьогодні мені дорікнули: 
«Ну що ви розповідаєте, владико? 
Що світ бачить, якщо ми чули, що 
проти санкцій виступають Кіпр, 
Італія, Греція, Угорщина, Словач-
чина, Австрія та Іспанія?» Насе-
лення цих країн, люди – все бачать. 
А держави залежні від Росії (від 
військового, сировинного потен-
ціалів...)  і залежні уряди. 

Знаєте, як переконати в одну 
мить? Кров Христова проливаєть-
ся на війні – це солдати. Вони не 
свою кров проливають, це кров 
Христова, бо вона животворить. 
Увесь світ здригається, як гинуть 
солдати: їх катують, каструють. 
Зі 170 полонених – 60 хлопців по-
вернулися кастрованими. Зґвал-
тованими в неприродний спосіб. 
Коліна пробиті цвяхами…Троє з них 
не витримали – повісилися. Це му-
ченики. Й ці муки, повірте, не їхні… 

Хлопці не хочуть проливати 
свою кров. Вони навіть не усвідом-
люють, яку місію там виконують. 
Коли вони йдуть на війну, дуже 
бояться. Не вміють молитися, не 
пристосовані до спартанських 
умов. Там вони проходять науку 
дуже жорстку, але наближаються 
до Божих істин. Якби вони тут у 
церкві наближалися. Якби можна 
було ...Ви знаєте, що Ісус Христос 
міг і не бути розіп’ятий, але по-
казати, що переміг смерть? Він 
показав, що можна перемогти 
смерть: воскрешав людей – сина 

вдови, дочку Аіра, Лазаря. Але люди 
без мук не повірили: «Ну, воскресив 
Лазаря, ну і що?» І водили Лазаря, і 
в нього були на руках сліди тління. 
Казали, що треба вбити Лазаря, бо це 
дуже велике свідчення того, що Він є 
месією. І всі вірили, приймали Ісуса 
Христа, й пальмові гілки стелили, і в 
Єрусалим вели. Це було в неділю. А 
в середу кричали: «Розіпни!» На три 
дні вистачило людської віри. 

Є різні шляхи до Бога. Найко-
ротша – через біду, але вона не най-
міцніша. От хтось помре – всі біжать, 

моляться… Поховали, пообідали, роз-
дивилися – сонечко зійшло, «оххх», і 
пішли далі – своє роблять. Декого ще 
на тиждень вистачає. От і все. От вам 
і шлях до Бога. А от якби людина не 
просто вірила… Так само як ангели, 
які віри не мають: вони мають знання. 

Віра цілюща: по вірі й дасться 
вам. Бо людина ж не ангел. Треба 
обов’язково мати віру. Віру треба 
кріпити. І тоді вона переможе.

Не знаю де, не знаю коли, але ві-
йна закінчиться обов’язково. Україна 
вціліє. В ній, попри всі недоліки, є те, 

що не вмирає – українська церква. 
Оце поїхали люди на за-

робітки до Польщі. Заробили 
гроші, їм подякували, повер-
нулися вони додому і одна з 
них каже: «Я дуже хотіла би, 
щоби поляки приїжджали до 
нас на заробітки». Розумієте? 
Коли людина тут у певному до-
стоїнстві... Її змусили поїхати 
умови життя, спокуси, але то 
було тимчасове. Людина не 
зрослася з тим брудом, тим 
станом. Сьогодні вона – успіш-
ний підприємець, але вона 
починала... 

Людина може пройти будь 
що, головне – не зростися з 
гріхом. 

Ось дівчина йде у білій сук-
ні, сніжно-білих босоніжках, і 
раптом – злива, бруд. Вона 
зняла босоніжки, йде босоніж, 
зустрічні дивуються, чого вона 
така брудна, запитують, що 
трапилося. Вона ж приходить 
додому, миється, перевдяга-
ється, пере одяг. Потім – від-
почила, полікувалася, щоби не 
захворіти. Оці етапи нам слід 
пройти: не зростися з брудом, 
йти до певної мети, загоїти 
рани. І ми вийдемо у великому 
достоїнстві. Дай Боже, щоби 
наші діти вийшли, якщо не ми. 
Але вийдуть обов’язково. Бо 
іншого немає. Це ж не я приду-
мав, це об’єктивний хід історії, 
еволюція розвитку. Завдання 
церкви – показати, де є чисто-
та, а де є бруд. І це – завдання 
журналістів також. 

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Архиєпископ Чернівецький і Кіцманський ОНУФРІЙ – 
про те, як пережити війну та кріпити віру

Архиєпископ (за церковним правописом) 
Чернівецький і Кіцманський ОНУФРІЙ 
(в миру Ярослав Ярославович ХАВРУК) 
народився 25 червня 1966 р. на Рівненщині. 
Закінчив культосвітнє училище, навчався 
у Луцькому державному педінституті на 
факультеті історії та суспільних дисциплін. 
Від 1988 до 1991-го працював на різних по-
садах педагогічної роботи.
3 червня 1992 року рукоположений на 
священика і направлений настоятелем 
Свято-Михайлівської церкви с. Миротин 
Здолбунівського району. У 1993 р. закінчив 
навчання в київських духовних школах. 
2002-го призначений настоятелем Свято-
Воскресенської церкви м. Острога.
Від 2003-го навчався в аспірантурі при На-
ціональному Університеті «Острозька Ака-
демія» за спеціальністю «релігієзнавство», 
працюючи над кандидатською дисертацією 
на тему «Ідея утворення Православного па-
тріархату в Українських землях у контексті 
міжконфесійних реалій в кінці XVI-першій 
половині XVII ст.ст.».
25 жовтня 2005 р. прийняв чернечий по-
стриг у Свято-Георгіївському монастирі 
на Козацьких могилах з ім’ям Онуфрій. 30 
жовтня 2005 р. рукопокладений на єпис-
копа Дерманського і призначений вікарієм 
Рівненської єпархії з перебуванням у м. 
Остріг.
4 березня 2006 р. призначений єпископом 
Вінницьким і Брацлавським, керуючим Ві-
нницькою єпархією. З 2008 року за сумісни-
цтвом викладає у Волинській православній 
богословській академії. 
23 січня 2012 р. Указом Святійшого Патрі-
арха Філарета возведений в сан архиєпис-
копа.
8 березня 2013 року призначений архиє-
пископом Чернівецьким і Кіцманським, 
керуючим Кіцманською єпархією. 

ДОВІДКА

Минулої неділі вулицями Чернівців пройшла Хресна хода

фото Руслана КОЗЛОВА



…І кожний громадянин має місце за столом
або Що замовчують світові ЗМІ

А мовчать вони про безпрецедентну подію, що сталася в невеличкій 
острівній державі Ісландії, де народ (це не помилка, саме народ) написав 
Конституцію та, за підсумками всенародного референдуму 23 жовтня 2014 
року, підтримав її. Як наслідок – нещодавня відмова Ісландців від вступу до 
ЄС. Та, мабуть, найбільш визначальним є те, що, завдяки новому Основному 
Закону, в Ісландії до керівництва державою допущена більшість – себто всі 
громадяни, чого практично ніде у світі немає.      

«Ми, люди Ісландії, бажаємо створити справедливе суспільство, де 
кожний із нас буде мати рівне місце за загальним столом», – такими словами 
починається нова Конституція Ісландії, написана її простими громадянами. 

Отже, варто було допустити більшість до розробки 
і прийняття Конституції та конституційних законів, як 
замість приватизації, що здавалася панацеєю від усіх 
бід економіки, з’явилася націоналізація ресурсів, замість 
державної таємниці – відкритість, замісить суворої пред-
ставницької демократії – елементи прямої демократії. 
І, не дай Боже! – з точки зору неоліберальних урядів 
усього світу – за прикладом Ісландії підуть інші країни. 
Бо сьогодні ті ж рішення, що пропонували 2 роки тому 
ісландцям, пропонують іншим народам. Скажімо, греків 
переконують, що приватизація їхнього державного сек-
тору є чи не єдиним виходом. Те саме кажуть італійцям, 
іспанцям і португальцям... 

ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ АБО ЯК 
БАНКРУТСТВО СТАЛО ПОЧАТКОМ… 
ПОЧАТКУ     

Та повернімося до Ісландії. Якщо коротко, ситуація 
виглядає так: торік 23 жовтня в Ісландії відбувся ре-
ферендум, який став останнім акордом у боротьбі, що 
її вів ісландський народ від 2008 року. Це була мирна 
революція, яка показала, що відбувається, коли демо-
кратичні процедури, про які люблять говорити ліберали, 
контролюються більшістю, а не меншістю, як це буває 
зазвичай. Саме тому світові ЗМІ замовчують те, що ста-
лося в цій острівній державі. Адже преса, як і уряди та 
парламенти, захищає інтереси правлячого класу, для 
якого більшість при керуванні – смерті подібна. 

…2008-го ісландці раптом дізналися, що через 
фінансову кризу їхня країна збанкрутувала. Неспо-
діванкою це було тому, що сталося після 5-ти років 
процвітання ефективної неоліберальної економіки. 
Ще 2003 року всі банки Країни Льоду, як називають Іс-
ландію, були приватизовані. Для залучення іноземних 
інвесторів вони практикували онлайн-банкінг, який 
за мінімальних витрат дає відносно високу дохідність. 
Відтак ісландські банки залучили величезну кількість 
дрібних британських і голландських інвесторів. І все 
було «в шоколаді». Хіба що муляв один нюанс: що 
більше ставало інвестицій, то швидше зростав зовніш-
ній борг банків. Якщо 2003-го він дорівнював 200% 
ВНП (валового національного продукту), то 2007-го 
складав уже 900%. Світова фінансова криза 2008 
року стала для «процвітаючої» економіки Ісландії 
смертельним ударом. Три головних ісландських банки 
– «Landsbanki», «Kaupthing» и «Glitnir» – луснули, мов 
мильні бульбашки, й були націоналізовані, а крона 
втратила 85% вартості відносно євро. Наприкінці 
2008-го Ісландія оголосила банкрутство. 

ДЕМОКРАТІЯ ДЛЯ ВИБРАНИХ – 
ПРЕДСТАВНИЦЬКА, ДЛЯ БІЛЬШОСТІ 
– ПРЯМА 

Ісландія – країна демократична. Тож попервах 
ісландці вирішили опертися на звичну представ-
ницьку демократію (у нас на Буковині, приміром, 
представницьким органом є обласна рада – ред.). 
Ісландці вийшли на вулиці, протестуючи проти 
банкірів, які призвели до кризи, та неосвічених по-
літиків, які допустили її розвиток. Протести людей 
змусили уряд піти у відставку. 

На виборах у квітні 20-го до влади прийшла ліва 
коаліція. З одного боку, вона відразу ж осудила 
неоліберальну економічну систему, а з іншого – вод-
ночас погодилася на вимоги Всесвітнього банку та 
країн Євросоюзу погасити борги ісландських банків 
на загальну суму 3,5 млрд. євро. ( борг України, до 
слова, – 6,7 млрд. дол. на початок 2015 року).

Грамотні та освічені ісландці вирахували, що 
кожний мешканець країни протягом 15 років по-
винен щомісячно віддавати 100 євро, аби погасити 
борги одних приватних осіб – власників банків перед 
іншими приватними особами. Це вже було занад-

то – навіть для таких спокійних людей, як ісландці. 
Відтак поді розвивалися непередбачено і навіть 
екстраординарно. Ідея, що громадяни повинні роз-
раховуватися за помилки приватних фінансистів 
і цілу країну обкладають даниною, аби погасити 
приватні борги, виявилася настільки неприйнятною, 
що породила нову хвилю масових протестів. Їхня 
потужність змусила керівництво Ісландії стати на 
бік населення. І президент Олафур Рагнар Грімссон 
відмовився ратифікувати вже прийнятий парламен-
том закон, який перетворив би громадян Ісландіїї на 
заручників і зробив би їх відповідальними за борги 
ісландських банкірів. Президент погодився провес-
ти референдум, а «міжнародна спільнота» почала 
безпрецедентний тиск на країну. Велика Британія 
і Голландія погрожували, що у випадку відмови іс-
ландських банків сплатити борги їхнім громадянам, 
на країну чекають страшні економічні санкції аж до 
повної ізоляції. МВФ лякав позбавленням будь-якої 
допомоги. Британський уряд обіцяв заморозити за-
ощадження та поточні рахунки ісландців.

Та Ісландія вистояла, а президент Грімссон 
висловився так: «Нам казали: якщо не приймемо 
умови міжнародного співтовариства, то станемо 
північною Кубою. Та якщо б ми погодилися, то стали 
б північним Гаїті».              

Референдум відбувся 2010 року. На ньому іс-
ландці вирішили не повертати гроші іноземним кре-
диторам. МВФ одразу ж заморозив кредитування. Та 
ісландців уже ніщо не могло зупинити. За підтримки 
громадян уряд ініціював цивільні та кримінальні роз-
слідування щодо осіб, відповідальних за фінансову 
кризу. Інтерпол видав міжнародний ордер на арешт 
колишнього президента банка Kaupthing Сигурдура 
Ейнарссона, а інші банкіри, причетні до краху, втекли 
з країни. І це було ще не все. 

БЕЗ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ І 
ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ

Ісландці не зупинилися і вирішили прийняти 
нову Конституцію, яка звільнила б країну від влади 
міжнародних фінансів і віртуальних грошей. При 
цьому вони захотіли написати нову Конституцію 
самі – і всі разом. Це їм вдалося! Проект Основного 
закону  писали 950 простих громадян, вибраних за 
лотерейною системою членами Національної Асамб-
леї в 2010 р. Щоби допрацювати нову Конституцію, 
народ Ісландії вибрав (уже на виборах) Конституцій-
ну раду, до якої ввійшли 25 громадян. Це були прості 
люди – рибалки, фермери, лікарі, домогосподарки, 
їх обрали з 522 дорослих, що не належали до жодної 
політичної партії і кожного з яких рекомендували, як 
мінімум, 30 громадян. Люди читали біографії усіх 522 
і на«простирадлах» у кабінках обирали найкращих. 

Далі почалося допрацювання тексту Конституції 
та конституційних законів. Коституційна рада вда-
лася до системи краудсорсінга – доступу всіх людей 
до своєї роботи. Пропозиції громадян збиралися 
через «Фейсбук», «Твиттер» і навіть «Ютуб». За-
галом від простих ісландців надійшло 3600 комен-
тарів до роботи Ради і 370 поправок до Конституції. 
Щотижня Рада публікувала в інтернеті нові статті 
для загального обговорення. Через 2-3 тижні, після 
розгляду пропозицій від громадськості та експертів, 
Рада публікувала фінальну версію статей, які потім 
обговорювалися ще раз. До того ж, члени Ради раз 
на тиждень записували розповідь про свою роботу і 
викладали її на «Ютуб». Їхні засідання також можна 
було дивитися у прямій трансляції в Інтернеті. 

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ – ДЛЯ ВСІХ
Відтак 25 членів Ради проголосували за закінчен-

ня роботи над Основним законом. 
«Ми, люди Ісландії, хочемо створити справед-

ливе суспільство, де кожний із нас матиме рівне місце 
за загальним столом», – такими словами починається 
Конституція. У коментарях члени Конституційної ради 
визнають, що у перекладі іншими мовами перша фраза 
Конституції звучить дещо незугарно, та, на їхню думку, 
вона зрозуміла кожному ісландцю, бо найкраще відбиває 
намагання створити рівні можливості для всіх. 

Згідно з  Конституцією, природні ресурси острова 
перебувають виключно у суспільній власності. А стат-
тя під назвою «Відкрита інформація й правдивість» 
зобов’язує уряд тримати у відкритому доступі всі робочі 
документи, якщо вони не є державною таємницею. Кон-
ституція зобов’язує також владу працювати на благо не 

тільки людини, але й Землі та біосфери. Окрема стаття 
окреслює права тварин. 

Оскільки праві сили та консерватори повелися не-
далекоглядно, закликавши своїх прихильників не брати 
участі у виборі Конституційної ради, то їхній вплив, як 
у Раді, так і в новій Конституції, виявився мінімальним. 
Отак, завдяки певним об’єктивним і суб’єктивним причи-
нам, більшість несподівано виявилася господарем ситуа-
ції. І наслідки цього були вражаючі – тому їх і замовчують 
світові ЗМІ. Бо, не дай Боже! – такий шлях оберуть 4 
європейські країни – Греція, Італія, Іспанія, Португалія, 
що нині опинилися у такій же скруті, що й Ісландія кілька 
років тому. Але ж до цього йде! Чимало наших туристів, 

ПЕРЕВАГАМ – «ТАК», 
НЕДОЛІКАМ – «НІ»

Чому ж у суспільній думці відбувся 
такий переворот? Питання про майбутнє 
риболовної галузі відіграло тут не най-
важливішу роль – адже Ісландії від самого 
початку було відомо, на що вона підпису-
ється. Безумовно, риболовство має для 
країни ключове значення, а при вступі 
до Євросоюзу острів мав би інтегруватися 
в систему квот на відлов риби. Однак, 
з іншого боку, Ісландія є членом Євро-
пейського економічного простору і може 
безмитно експортувати свою рибну про-
дукцію до ЄС. До того ж, Ісландія входить 
до Шенгенської зони – відсутність при-
кордонного контролю суттєво спрощує 

туризм, що також є важливим джерелом 
доходів. Іншими словами – навіть не бу-
дучи в Євросоюзі, Ісландія користується 
низкою переваг, які надає міждержавне 
об’єднання, прагнучи при цьому уникну-
ти його недоліків.   

БАГАТІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ЗЗОВНІ

В ісландців була можливість помірку-
вати над деякими недоліками ЄС протягом 
кількох років. До прикладу, вони могли 
спостерігати за тим, як ЄС, і першочергово 
країни –члени єврозони, виділяє величезні 
суми на допомогу іншим членам союзу, що 
потопають у боргах. У випадку з Грецією 
це призвело до того, що економічне ста-

новище країни від початку надання допо-
моги майже не змінилося, а країна згортає 
реформи й до того ж сварить своїх добро-
чинників. Ніхто не палає бажанням всту-
пати в такий клуб, коли не зобов’язаний 
цього робити. 

Ісландії, навпаки, значною мірою 
вдалося подолати фінансову кризу само-
тужки – втім, як і іншим країнам – членам 
ЄС. Острівна держава знову доволі міцно 
стоїть на ногах. 

Чи думає Норвегія про вступ до ЄС? Ні. 
Швейцарія? А навіщо це їй? Чи розмірко-
вують Швеція, Данія та Велика Британія 
про введення євро? Нині – менше, ніж 
коли-небудь. Всі ці країни могли б легко 
виконати вимоги, однак не хочуть робити 
цього. Їх об’єднує те, що усі вони заможні 
та конкурентоспроможні. 

ГЛИБОКА КИШЕНЯ ДЛЯ ЄС
З цього випливає загрозливий висно-

вок: вочевидь, ЄС залишається привабли-
вим лише для бідняків 
чи незгодних із рефор-
мами. Ті, хто можуть собі 
це дозволити, воліють 
або залишитися цілком 
ззовні, або зберегти 
власну валюту й таким 
чином не  брати участі у 
вливанні грошей до без-
донної діжки. Принай-
мні, така думка доволі 
поширена. 

ЄС зустрів би Іс-
ландію з розкритими 
обіймами. Однак саме 
в цьому багато хто з іс-
ландців бачить пастку: 
адже країну першочергово вітали б у якості 
глибокої кишені для решти Європи. Хто ж 
добровільно схоче дозволити себе вико-

Чому Ісландія вже не хоче до ЄС?
2008 року вода піднялася до самісінького причалу 

Рейк’явіка. Із початком світової фінансової кризи роздутий 
банківський сектор обвалився буквально за одну ніч, 
загрожуючи потягнути за собою на дно державу. Ісландців 
охопила паніка. Країні, щоправда, надали кредити – в 
тому числі й з Міжнародного валютного фонду, однак 
Ісландія раптом перестала насолоджуватися «блискучою 
ізоляцією» і, навпаки, відчула себе самотньою й покинутою. 
Проковтнувши гордість, ісландці постукали у двері великого 
Євросоюзу. Наступними роками саме він допоміг кільком 
своїм членам, що загрузли в боргах.  

Та нині Ісландія відкликала свою заявку на вступ до 
ЄС. Щоправда, багато хто з ісландців незадоволений тим, 
що уряд не вважав за потрібне провести референдум з 
цього питання. Утім, їхнє «ні» і цілому нічого б не змінило. 
Прощання з ЄС ні для кого не є сюрпризом і назрівало вже 
тривалий час. 
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Українські паралелі: 
підготовка до 
масового зубожіння 
почалася ще  
2008-го

Нагадаємо, що того ж року, коли ісландці обрали 
свободу, в Україні був зроблений черговий крок до 
закабалення й масового зубожіння. Саме 2008-го 
уряд пані Тимошенко на абсолютно кабальних умовах 
приєднав нас до СОТ за підтримки великих фракцій 
– «Нашої України», ПР, «Батьківщини». Після цього 
українська економіка буквально рухнула в кризу на 
15%, а далі відбулася нібито нічим не спровокована 
девальвація гривні. Бо на той момент золотовалютний 
резерв України становив 40 млрд. доларів. Ставка 
Нацбанку теж одразу ж різко та штучно пішла вгору 
до 15% і з допомогою зарубіжних спеціалістів комер-
ційним банкам в Україні «пояснили», як правильно 
реструктуризувати борги, щоби ніхто з цієї кредитної 
кабали не вирвався.    

Саме так почалася підготовка соціальної бази до 
забезпечення масового злидарства, швидкого по-
збавлення грошей тонесенького прошарку середнього 
класу та швидкої ліквідації малого й навіть середнього 
бізнесу.    

Нині в Україні, як відомо, триває фінансова криза 
разом з катастрофою на валютному ринку.

Сторінку підготували Людмила ЧЕРЕДАРИК, Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

тільки людини, але й Землі та біосфери. Окрема стаття 
окреслює права тварин. 

Оскільки праві сили та консерватори повелися не-
далекоглядно, закликавши своїх прихильників не брати 
участі у виборі Конституційної ради, то їхній вплив, як 
у Раді, так і в новій Конституції, виявився мінімальним. 
Отак, завдяки певним об’єктивним і суб’єктивним причи-
нам, більшість несподівано виявилася господарем ситуа-
ції. І наслідки цього були вражаючі – тому їх і замовчують 
світові ЗМІ. Бо, не дай Боже! – такий шлях оберуть 4 
європейські країни – Греція, Італія, Іспанія, Португалія, 
що нині опинилися у такій же скруті, що й Ісландія кілька 
років тому. Але ж до цього йде! Чимало наших туристів, 

яким заважають культурно відпочивати безперервно 
страйкуючі «європейські свині» (PIGS – розповсюджена 
назва чотирьох держав Євросоюзу, що перебувають на 
межі банкрутства: Португалія –P, Італія –I, Греція –G, 
Іспания – S, звертають увагу на транспаранти, де чомусь 
часто згадується Ісландія. Та преса про це не пише, бо її 
цікавить головне: на яких умовах ці «свині» зголосяться 
взяти милостиню – позику, яка пропонується для пога-
шення боргів приватних банків, що луснули. Саме тому 
ми нічого і не знали про ісландський референдум: світові 
ЗМІ, як і уряди, обслуговують правлячий клас. Це треба 
усвідомити і про це завжди пам’ятати. 

У Франкфурті-на-Майні, як відомо, від-
булися акції протесту, приводом для яких 
стала церемонія відкриття нового офісу Єв-
ропейського центробанку. Близько 10 тисяч 
учасників протестували проти засилля капі-
талізму, банків і нещадної політики економії 
Євросоюзу. 

Заявлена спершу як мирна, акція невдовзі 
переросла у справжній бунт: протестуваль-
ники підпалювали поліцейські машини, роз-
бивали вітрини магазинів. Щоби вгамувати 
бунтівників, поліція застосувала водомети та 
сльозогінний газ. У зіткненнях демонстрантів з 
поліцією з обох сторін постраждало понад 200 

людей, заарештовано понад 3 сотні учасників, 
передає «Deutsche Welle».

Відповідальною за акцію є організація 
«Blockupy» – альянс лівих сил, до якого уві-
йшли представники близько 90 різноманітних 
організацій з усієї Європи: французькі анти-
глобалісти «Attac», німецька ліва партія «Die 
Linke», профсоюзи, студентські організації та 
антифашистські групи. В широкому сенсі ця 
організація виступає проти трьох інститутів, 
які, на думку «Blockupy», нав’язують Європі 
свої неоліберальні правила – Міжнародний 
валютний фонд, Європейську комісію і Євро-
пейський центробанк.

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де 
Мезьєр різко розкритикував «вибух насиль-
ства» в ході протестів у Франкфурті. «Усі, хто 
зловживає цивільними правами, відчують на 
собі всю міць правової держави, – попередив 
він. – Масштаби насильства свідчать про те, що 
ці акції були заплановані вже давно».

Зі свого боку, віце-канцлер ФРН Зігмар 
Габріель заявив, що протести у Франкфурті-на-
Майні продемонстрували жахливу готовність до 
насильства, для якого немає жодного виправ-
дання. Він зазначив, що будь-яка людина має 
право критикувати ЄЦБ, однак «відверті погро-
ми явно виходять за межі політичної дискусії».

Щоправда, політична дискусія, як відомо, 
передбачає діалог. Але ж ніхто і ніде не запитує 
у пересічних громадян про їхнє бажання чи не 
бажання сплачувати потім своїми кровними за 
так звану допомогу МВФ чи ЄЦБ. 

«Майдан» у 
Франкфурті

новище країни від початку надання допо-
моги майже не змінилося, а країна згортає 
реформи й до того ж сварить своїх добро-
чинників. Ніхто не палає бажанням всту-
пати в такий клуб, коли не зобов’язаний 
цього робити. 

Ісландії, навпаки, значною мірою 
вдалося подолати фінансову кризу само-
тужки – втім, як і іншим країнам – членам 
ЄС. Острівна держава знову доволі міцно 
стоїть на ногах. 

Чи думає Норвегія про вступ до ЄС? Ні. 
Швейцарія? А навіщо це їй? Чи розмірко-
вують Швеція, Данія та Велика Британія 
про введення євро? Нині – менше, ніж 
коли-небудь. Всі ці країни могли б легко 
виконати вимоги, однак не хочуть робити 
цього. Їх об’єднує те, що усі вони заможні 
та конкурентоспроможні. 

ГЛИБОКА КИШЕНЯ ДЛЯ ЄС
З цього випливає загрозливий висно-

вок: вочевидь, ЄС залишається привабли-
вим лише для бідняків 
чи незгодних із рефор-
мами. Ті, хто можуть собі 
це дозволити, воліють 
або залишитися цілком 
ззовні, або зберегти 
власну валюту й таким 
чином не  брати участі у 
вливанні грошей до без-
донної діжки. Принай-
мні, така думка доволі 
поширена. 

ЄС зустрів би Іс-
ландію з розкритими 
обіймами. Однак саме 
в цьому багато хто з іс-
ландців бачить пастку: 
адже країну першочергово вітали б у якості 
глибокої кишені для решти Європи. Хто ж 
добровільно схоче дозволити себе вико-

ристовувати? Відкликання ісландської за-
явки не повинне залишитися непоміченим і 
у Великій Британії. Тамтешні євроскептики 
утвердилися на думці, що їхній країні було 
б краще покинути Євросоюз, при тому за-
лишаючись у Європейській економічній 
зоні – за прикладом Норвегії, Швейцарії чи 
тієї ж Ісландії.

ІРЛАНДІЯ: ПОЗИТИВНИЙ 
ПРИКЛАД

Відмова Ісландії повинна стати голо-
сним дзвінком для ЄС. Південно-євро-
пейські країни з їхньою слабкою конку-
рентоспроможністю – а до них, на жаль, 
належить і такий важковаговик, як Італія, 
і, попри своє географічне розташування, 
Франція – повинні напружитися. Інакше 
якогось моменту відбудеться розкол між 
Північчю та Півднем. Те, що солідарність 
повинна мати межі, найкраще видно на 
прикладі Ірландії. Подібно до Ісландії, 
Ірландія теж постраждала від краху своїх 

банків, надмірно об-
важених боргами. 
Завдяки допомозі 
ЄС та МВФ, а також 
після реалізації про-
грами жорсткої еко-
номії та проведення 
реформ, справи в 
Ірландії знову йдуть 
добре: країна пока-
зує найвищі темпи 
зростанні в Євросо-
юзі. До слова, там 
обійшлися без голо-
сінь: люди просто 
робили те, що вва-
жали за потрібне. 

Може, коли б таких прикладів було більше 
– і настрій в Ісландії сьогодні був би іншим.

Крістоф ГАССЕЛЬБАХ, оглядач «DW»

Чому Ісландія вже не хоче до ЄС?

Довідково: 
«DW» («Deutsche Welle», 
Дойче Веллє, дослівно «Ні-
мецька хвиля») – німецька 
міжнародна радіостанція та 
телеканал. Правління базу-
єься у Бонні, телевізійний 
підрозділ DW розташований 
у Берліні. «Deutsche Welle» 
транслює радіо- і телепе-
редачі, а також має інтер-
нет-пропозиції тридцятьма 
мовами, зокрема й україн-
ською.

Деприватизація від 
Коломойського: олігарх 
запропонував повернути 
державі її власність  

Коломойський запропонував парламенту скасувати результати корупційної 
приватизації та повернути у власність держави несправедливо приватизовані 
активи на багато десятків мільярдів доларів. В тому числі й власні свої активи.

Зізнання та пропозиції дніпропетровського губернатора спричинили шок 
навіть у найбільш ліберальних депутатів парламенту.

У цій історії, підбиває підсумки «Українська правда», причетні всі найбільші 
олігархи, які за рахунок спеціально прописаних умов приватизаційних конкурсів 
заволоділи  важливими сировинними активами. Вони стали основою для форму-
вання, до прикладу, найбільшого в країні металургійного холдингу «Метінвест», 
який контролюється Ахметовим і Новинським та багатьох інших. 

Покази Коломойського перед парламентською комісією скомпрометували 
підсумки приватизації практично всієї промисловості України. 

Цю подію експерти бояться коментувати, а 
журналісти – обговорювати, бо ніхто не знає, чим усе 
це може закінчитися для України. Хоча для держави 
та її громадян реприватизація – це вихід. Але інтереси 
народу, як відомо, нікого не цікавлять…

«Ліві» протестують проти політики 
жорсткої економії Євросоюзу
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8Як не натрапити на «липу», 
обираючи саджанці

Пенсійні

Новації пенсійного 
законодавства у запитаннях і 
відповідях

●Особа отримує пенсію за віком, призначену за ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі 
1600 грн. В якому розмірі  буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 
2015 року в період роботи приватним підприємцем?

За с.47. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  
тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, під час робо-
ти на інших посадах, в тому числі приватним підприємцем, пенсія (крім осіб, 
які мають право на виплату пенсії в повному обсязі), розмір якої перевищує 
150 відсотків прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, 
виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили пра-
цездатність (1423,50 грн), тобто 85% від 1600 грн =1360 грн, але отримувати 
буде 1423 грн.50 коп. 

●Особа отримує пенсію, призначену відповідно до ЗУ «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб». Як ві 1 квітня буде здійснюватися виплата пенсії в 
період роботи юристом у приватній фірмі?

  Виплата призначеної пенсії буде здійснюватися в повному обсязі.

●Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи 
буде виплачуватися пенсія у цей період?

Якщо пенсіонер працює не на умовах трудового договору або виконує 
роботи на підприємствах, установах, організаціях або у фізичних осіб за до-
говорами цивільно-правового характеру, пенсія виплачується у розмірі 85%, 
але не менше 1423,50 грн.

Пунктом першим ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» зазначених осіб віднесено до працюючих, за яких 
сплачуються відповідні внески.

Згідно з п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для при-
значення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, документами, які підтвер-
джують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування), є: трудова книжка, індивідуальні відомості 
про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку, та 
відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи 
– підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.16 Закону, особа надає на вимогу органу, що 
призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому 
числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію 
цивільно-правового договору).

Пенсійну систему буде уніфіковано
1 квітня 2015 р. набуває чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо пенсійного забезпечення». Ці нововведення є 
черговим кроком до уніфікації пенсійного законодавства і 
запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення 
для всіх категорій громадян.

Зокрема, встановлений  особливий 
порядок виплати пенсії працюючим 
пенсіонерам і дещо змінена пенсійна 
система.

Виплата пенсії пенсіонерам, 
які працюють на «спеціальних» 
посадах

У період від 1 квітня до 31 грудня 
пенсіонери, що працюють на посадах 
держслужбовців, прокурорів, суддів, на-
родні депутати та деяким інші категорії, 
незалежно від розмуру пенсії, та закону, 
за яким вона призначена, повинні бу-
дуть або звільнитися із зазначених посад 
і отримувати пенсію, або залишатися на 
роботі і не отримувати пенсію. Ця норма 
не поширюється на інвалідів І та II гру-
пи, інвалідів війни III групи, учасників 
бойових дій, членів сімей померлих чи 
загиблих в/сл., учасників АТО: на будь-
якій роботі вони отримуватимуть пенсії 
в повному розмірі. 

Пенсіонерам-науковцям, які зали-
шаються працювати на «спецпосадах, 
пенсію перерахують до розміру на за-
гальних засадах, і на період роботи вони 
отримуватимуть від нового розміру пенсії 
лише 85%.

Пенсії іншим категоріям 
працюючих пенсіонерів

На цей же період – віж 1 квітня до 
31 грудня 2015 року ті пенсіонери, що 
не працюють на спец посадах, а пенсія 
нарахована їм, перевищує 1,5 розміри 
прожиткового мінімуму для непрацез-
датних осіб ( наразі це 1423,5 грн) також 

отримуватимуть тільки 85% нарахованої 
пенсії, але не менше ніж 1423,5 грн. 

Працюючим Інвалідам І та II групи, 
інвалідам війни III групи, учасникам 
бойових дій, членам сімей загиблих в/
сл та пенсіонерам, чиї пенсії призна-
чені відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», пенсія виплачується в повному 
обсязі незалежно від розміру.

В усіх випадках після звільнення 
з роботи, в тому числі зі «спецпосад», 
виплата пенсії поновлюється в повно-
му обсязі.

Статус пенсіонера (працюючий 
чи непрацюючий) і, відповідно, розмір 
пенсії органи Пенсійного фонду України 
визначатимуть за матеріалами пенсій-
них справ та даними системи персоніфі-
кованого обліку. 

Якщо документи про звільнення 
з роботи будуть надані після 1 квітня, 
пенсії виплатять  в повному обсязі за 
весь період від моменту звільнення 
пенсіонера.

Якщо документів про працевлашту-
вання, в тому числі на «спецпосаду», 
пенсіонер не надасть, факт роботи все 
одно буде встановлений за даними 
системи персоніфікованого обліку і пен-
сіонер повинен буде повернути надмірно 
виплачену суму пенсії.

Зміни у призначенні пенсій на 
пільгових умовах та за вислугу 
років

1.Від 1 квітня 2015 р. поетапно змі-

нюється вік жінок, потрібний для при-
значення пенсій на пільгових умовах.

Вік виходу жінок на пільгову пенсію 
збільшується: 

●від 45 до 50 років – для жінок, які 
народилися після 1 квітня 1970 р. (за 
Списком №1);                                                                                

●від 50 до 55 років – для жінок, які 
народилися після 1 квітня 1965 р. (за 
Списком №2).

Це  стосується також жінок, які пра-
цюють трактористами - машиніста-
ми, доярками, свинарками, зайняті на 
вирощуванні тютюну, є робітницями 
текстильного виробництва, водіями 
міського пасажирського транспорту.

Цей процес відбуватиметься по-
ступово протягом 10 років: щороку на 
шість місяців. Ця зміна потрібна, щоб 
узгодити пільговий пенсійний вік жінок 
із загальним пенсійним віком для жінок, 
який поетапно змінюється, починаючи з 
1 жовтня 2011 р.

Так само поетапно – на шість мі-
сяців за рік – збільшується загальний 
стаж роботи для призначення пенсій на 
пільгових умовах. При цьому тривалість 
пільгового стажу залишається без змін.

2. Протягом 10 років поетапно на 
шість місяців за рік збільшується на 5 
років тривалість загального стажу робо-
ти, потрібного для призначення пенсії за 
вислугу років, а для окремих категорій 
працівників – потрібної вислуги років. 
Це стосується, зокрема, робітників ло-
комотивних бригад, працівників на по-
льових геологорозвідувальних роботах, 
робітників на лісозаготівлях і лісосплаві, 
плавскладу флоту, працівників освіти та 
охорони здоров’я, артистів тощо.

Зміни умов призначення пільгових 
пенсій та пенсій за вислугу років тор-
кнуться лише нових пенсіонерів.До 1 
травня п. р. уряд має подати на розгляд 
Верховної Ради України законопроект, 
котрий остаточно усуне різні підходи в 
пенсійному забезпеченні.

❶  Зверніть увагу на те, як у про-
давців розкладені саджанці 

плодових дерев. Коріння саджанців має 
бути у  ємності з глиняною бовтанкою або, 
принаймні, накрите мокрою ганчіркою чи 
мішковиною. Якщо коріння просто розкла-
дене на землі, воно сухе або обвітрене, а 
отже, вже мертве. 

❷  Більшість дорослих саджан-
ців плодових кущів (4-5 ро-

ків) повинна мати грудку землі на 
корінні. Імпортні плодові дерева мають 
певний стандарт: для перевезення на вели-
кі відстані їм обрізають коріння.

❸  Найкраще приживаються мо-
лоді саджанці плодових рос-

лин, вони легше пристосовуються 
до умов саду і добре ростуть. Най-
важливішим параметром стає вік щеплення. 
Оптимально, якщо щеплення зроблене за 1,5 
роки до висадження саджанця. Крім того, має 
значення походження саджанця – наш він 
або імпортний – і те, в якому вигляді він про-
дається. Якщо посадити саджанець, що про-
дається з відкритою кореневою системою – а 
щеплення було зроблено 4 або більше років 

тому – він буде відставати в розвитку.

❹  Зверніть особливу увагу!!! 
Обираючи саджанці, треба дуже уваж-

но оглянути кореневу шийку (місце над ко-
рінням). Там повинен бути невеликий вигин, 
а на ньому кругла ранка, що зажила, або 
сучок – слід від зрізаної підщепи. Якщо сучок 
або ранка не заростає, що саджанець імо-
вірно заражений трутовим грибком.

❺  Не варто прагнути 
купити рослину 

вищу, ігноруючи стан 
кореневої системи. 
Навпаки, саме корінню не-
обхідно приділити більше 
уваги, і  що менше воно 
ушкоджене при переса-
дженні, то легше прижи-
вуться саджанці. Дрібне ко-
ріння має бути густим і пиш-
ним. Якщо ж присутній тільки 
головний корінь, а бічних відростків 
немає або дуже мало, цілком імовірно, 
що дерево буде хворіти.

❻ Далі огляньте штамб (стовбур) 
саджанця. Він повинен бути рівним, 

без ушкоджень і дефектів. Повноцінна дво-
річна рослина повинна мати один порядок 
розгалуження. Бажано, щоби гілки були на-
хилені до стовбура близько до 90 градусів, але 
в будь-якому разі нахил має бути не менше 45 
градусів.

❼Шукайте продавця, який чітко 
і виразно зможе розповісти 

про властивості свого 
товару та по-
ходження 
с а д ж а н -
ців.

Якщо неможливо відразу висадити при-
дбані саджанці, щоби зберегти їх:

■викопайте досить простору яму або тран-
шею, у якій вільно розміститься коренева 

система рослини; 
■помістіть саджанці в яму під 

кутом до стінки траншеї;
 ■засипте коріння землею; 

■утрамбуйте землю;
 ■полийте рослину.

У такому вигляді можна залиши-
ти на кілька днів або навіть тижнів.

І наостанок: купуйте саджанці 
тільки у досвідчених садоводів.

Вирушаючи 
за саджанцями, 

обов'язково візьміть із 
собою мотузку, мішкови-

ну, газети або плівку. Це потрібно для 
того, щоб уберегти коріння куплених 

рослин від висихання. Спочатку 
обгорніть корені вологим 

папером (мішковиною), 
далі плівкою – і зав'яжіть 

це все мотузкою.

ЯК ЗБЕРІГАТИ 
САДЖАНЦІ

Останнім часом на ринках розвелося багато нечесних продавців, 
які під маркою якісних саджанців за високу ціну підсовують «липові» 
деревця – менш якісні і набагато дешевші. У розпалі й контрабанда 
дешевих саджанців із Молдови. 

Дорадник з розвитку сільських територій Валерій ПЕТРЮК 
розповів, як покупцеві уникнути обману.



   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.
45,19.30,23.15,02.55 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21 .00  Комед iя  "Мiж нами, 
дiвчатами".
22.00 "Чотири весiлля 4".
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж". 
(2).
00.35 Х/ф "Виття: Перероджен-
ня". (3).
02.10 Т/с "Терпкий смак ко-
хання".
03.20 Т/с "Next".
05.05 "Служба Розшуку Дiтей".

   «1+1»
05.40 Т/с "Земський лiкар 3. ".
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20,22.55 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.20,12.25 Д/с "Слiдство вели..." 
з Л. Каневським".
12.35,14.20 Т/с "Земський лiкар 
4".
14.55 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,04.00 Т/с "Орлова й Алек-
сандров". (2).
00.55 Т/с "Сусiди".

   ICTV
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.
09.50,03.10 Т/с "Стрiла".
11.40,13.20,16.20 Т/с "Опери".
12.45,15.45 Факти. День.
16.35 Т/с "Морський патруль".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Трюкач".
23.50 Х/ф "Кобра". (2).
01.20 Х/ф "Святi з Бундока 2. 
День усiх святих". (2).

   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 
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.45 Таємниці мого міста
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила ети-
кету
9.10 Посередині
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
14.55 Моє місто
15.00, 16.00, 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, 15:05, 21:10 Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт»  
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:5, 19:25, 
21:5, 00:25 Погода
08:00, 21:20 «Народний конт-
роль»
08:05, 18:00 «Століття воєн»
08:30 «Служу Україні»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Вкрадена невинність»  
(2)

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.
20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 1 i 2 с.
11.50,19.45,03.10 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 16 с. (2).
20.50 Футбол. Товариський матч 
"Україна" - "Латвiя".

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 2". (2).

   НТН
05.10 Х/ф "Дожити до свiтанку".
06.30 Х/ф "Сайд-степ".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
13".
13.20,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10".
15.00,19.00,21.40,03.35,04.25 
"Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 2".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 12". (2) 
00.40 Т/с "Пiд куполом". (3).
04.05 "Випадковий свiдок".

   СТБ
05.35 "У пошуках iстини. Микита 
Хрущов".
06.20,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
06.55,15.55 "Все буде добре!"
08.50 "Таємницi Зважених. 
Надмiрна любов".
09.50 "Правила життя. Дитсадок. 
Покалiчене дитинство".
12.35,19.45 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
13.35 "МастерШеф 2".
18.50 "Таємницi МастерШеф. 
Ксенiя-воїн".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2).
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
00.25 "Один за всiх".
01.35 Х/ф "На пiдмостках сцени".
03.00 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.55 М/с "Кунг-фу Панда".
08.00,18.00,03.20 Репортер.
08.05,12.03 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.05 Т/с "Татусевi дочки".
16.00,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,02.40 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.20 Х/ф "Скарб нацiї 2". (2).
03.25 ППШ.
04.25 Зона ночi.
06.05 25-й кадр.
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

31 березня: Відкриття виставки живопису В. Філіп-
пова (Київ) «Прояв образу в буденному».
27 березня,15 00:Відкриття виставки «Ozi Art. Поча-
ток…». Сучасне мистецтво очима Наталії Озерянської. 

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

26 березня, 12.00, 16.30: «Енні».
27 березня, 18.30: «Малюк»;
28 березня, 18.30: «Земля»;
29 березня, 12.00: «Карлсон, який живе на даху»;
18.30: «Інцидент»;
31 березня,16.00: «Енні».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

27 березня,12.00 «Мама для мамонтенятка» 
29 березня, 12.00: «Мама для мамонтенятка»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

26-31 березня. «Попелюшка»:13.00,
«Робот Чаппі»:15.30, 19.50;
«Енні»:17.40, 22.00. 
1 квітня.«Попелюшка»:13.20; 
«Робот Чаппі»:17.40;
«Енні»:15.30,19.50;
«Форсаж-7»:22.00.

   «1+1»
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,
23.15 "ТСН".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Комедiя "Мiж нами, дiвчатами".
22.00 "Грошi".
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж". (2).
00.50 Бойовик "Дежавю". (2).
02.50 Т/с "Терпкий смак кохання".
03.35 Т/с "Next".
05.10 "Служба Розшуку Дiтей".

   ІНТЕР
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,1
4.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20,12.25 Х/ф "Самотнi серця".
13.40,14.20 "Сiмейний суд".
15.25,16.15 "Чекай на мене".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,03.55 Т/с "Орлова й Алексан-
дров". (2).
22.55 Т/с "Мессiнг: Той, що бачив 
крiзь час".
00.50 Т/с "Все повернеться". (2).

   ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 М/с "Том i Джерi".
06.00,19.15 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
з К. Стогнiєм.
10.00 Х/ф "Зелений шершень".

12.25,13.20,16.20 Т/с "Снайпер. Зброя 
вiдплати".
12.45,15.45 Факти. День.
16.50 Х/ф "Термiнова доставка".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.35 Х/ф "Нiндзя-вбивця". (2).
02.15 Х/ф "Нiндзя". (2).
03.35 Х/ф "Кохання у великому мiстi 
2". (2).

   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 
6.40, 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
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
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, 16.00, 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, 15:15, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш експерт»
07:30?19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер» 
08:10, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:30 Афіша
08:35 «Західний експрес»
09:20 «Єдина країна»

10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графа»
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»
21:20 «Народний контроль»
22:00 Х/ф «Ніде не сховатися»  (2)

   «УКРАЇНА»
05.50 Подiї тижня.
06.50,07.10,08.10 Ранок з Україною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,03.00,
05.30 Подiї.
09.15,03.50 Реальна мiстика.
10.00 Т/с "Тiлi-тiлi тiсто".
14.00 Моє нове життя.
15.30,17.10 Т/с "Слiд".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. Нова 
надiя", 15 с. (2).
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Все тiльки починається", 
9 i 10 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Зелена миля". (2).

   НТН
05.00 Х/ф "Дiм, у якому я живу".
06.35 "Правда життя. Професiя 
автоiнструктор".
07.05 "Агенти впливу".
07.55 Т/с "Павутиння 5".
15.15 Т/с "Даїшники".
19.00,21.40,02.05,04.05 "Свiдок".
19.30 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 
10".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 13".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 12". (2)
00.40 Т/с "Пiд куполом". (3).
02.35 Х/ф "Тунель смертi". (3).
04.30 "Випадковий свiдок".
04.40 "Легенди карного розшуку".

   СТБ

06.15 "У пошуках iстини. Убити вож-
дя".
07.00,15.55 "Все буде добре!"
08.55 "Моя правда. Олена Курилова.".
09.55 Х/ф "Ас".
11.45 Х/ф "Iван Васильович змiнює 
професiю".
13.35,19.45 "Слiдство ведуть екстра-
сенси".
14.35 "Битва екстрасенсiв".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.50 "Таємницi Зважених. Надмiрна 
любов".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2).
22.35 "Детектор брехнi 7".
23.55 "Один за всiх".
01.05 Х/ф "Виконання бажань".
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.50 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.50 М/с "Кунг-фу Панда ".
07.55 Х/ф "Чорна блискавка".
10.05,11.50 Teen Time.
10.07 Єралаш.
11.55 Т/с "Моя прекрасна няня".
15.55 Т/с "Воронiни".
18.00,02.20 Репортер.
18.20,01.35 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Т/с "Темний свiт". (2).
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 ППШ.
03.50 Зона ночi.

05.30 25-й кадр. 

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,23.15,03.05 "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".
09.45 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення до-
дому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21 .00  Комед iя  "М iж  нами , 
дiвчатами".
22.00 "Iнспектор Фреймут 2".
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж". (2).
00.35 "Крижаний". (2).
02.20 Т/с "Терпкий смак кохання".
03.30 Т/с "Next 2".
05.05 "Служба Розшуку Дiтей".

   «1+1»
05.40,12.35,14.35 Т/с "Земський 
лiкар 4. ".
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20,22.55 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство вели..." 
з Л. Каневським".
14.50 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,04.00 Т/с "Орлова й Алек-
сандров". (2).
00.55 Т/с "Сусiди".

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
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.
09.50,03.05 Т/с "Стрiла".
11.35,13.20,16.40 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с "Трюкач".
23.55 Х/ф "Танго i Кеш". (2).
01.45 Х/ф "Встигнути за 30 хви-
лин". (2).

   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 
6.45, 8.40, 14.20, 17.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10. 22.15 Про закони
15.10, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
20.10, 00.10 Панно кохання
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, 15:05, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25Погода
08:00, 21:20 «Народний конт-
роль»
08:05, 18:00 «Століття воєн»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Без вини винний»  (2)

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02
.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 3 i 4 с.
11.50,19.45,03.10 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 17 с. (2).
21.00 Т/с "Все тiльки починаєть-
ся", 11 i 12 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 3", 1-3 
с. (2).

   НТН
04.55,15.15 Т/с "УГРО 2".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.30,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 13".
13.15 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 
10".
15.00,19.00,21.40,02.05,03.30 
"Свiдок".
19.30 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 
9".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 12". (2).
00.40 Т/с "Призначений". (2).
02.35 "Речовий доказ".
04.00 "Випадковий свiдок".
04.20 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.45 "У пошуках iстини. Таємницi 
кремлiвських смертей ".
06.30,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
07.05,15.55 "Все буде добре!"
09.05 "Таємницi МастерШеф. 
Ксенiя-воїн".
10.00 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
11.50,19.45 "Слiдство ведуть екс-
трасенси".
12.45 "МастерШеф 2".
18.50 "Таємницi Х-Фактора.".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2).
22.35 "Давай поговоримо про 
секс 2".
00.25 "Один за всiх".
01.35 Х/ф "Не було печалi".
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.25 25-й кадр.
06.55 М/с "Кунг-фу Панда".
08.00,18.00,03.05 Репортер.
08.05,12.03 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.00,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,02.20 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.10 Х/ф "Сутичка". (2).
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 ППШ.
04.45 Зона ночi.

понеділок30 березня понеділок

понеділок1 квітня середа31 березняпонеділоквівторок

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал.«Інсургент»:15.00, 19.20;
«Баранчик Шон»:10.00,13.30;
«Робот Чаппі»:17.10,21.30; 
«Попелюшка»:11.30.
Малий зал. «Оз: Нашестя летючих мавп»:12.10,15.20;
«Добровольці Божої чоти»:13.50,19.00;
«Самба»:21.30;
«Пілігрім»:17.00.



   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30 "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".
09.45 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 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".
23.00 "Свiтське життя".
00.05 Драма "Зникнення Елiнор 
Рiгбi: Вона". (2).
02.10 Т/с "Next 2".
05.40 "Шiсть кадрiв".

   «1+1»
05.40,12.35,14.20 Т/с "Земський 
лiкар 4. ".
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 "Мессiнг: Той, що бачив 
крiзь час".
11.20,12.25 Д/с "Слiдство вели..." 
з Л. Каневським".
14.50 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Т/с "Заради тебе". (2).
02.55 Т/с "Сусiди".
04.10 Т/с "Людмила Зикiна. 
Дiаманти самотностi".
04.50 "Подробицi" - "Час".

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
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.
09.45 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.35,13.20,16.40 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с "Трюкач".

23.50 Х/ф "Скелелаз".
01.45 Х/ф "Роккi Бальбоа". (2).
03.20 Т/с "Стрiла".

   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 
6.45, 8.40, 14.15, 17.00, 21.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00 Журналістське розслідування
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 16.00, 23.00, 2.30, 4.15 
Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш експерт»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:50, 08:55, 13:05, 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”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:00 «Століття воєн»
18:30 «Мегазірки»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Ти мені, я тобі»  (2)

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с "Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,03.0
0,05.25 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 7 i 8 с.
11.50,19.45,03.45 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 19 с. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с "Мент у законi 3", 7-10 
с. (2).
06.10 Т/с "Дорожнiй патруль 11".

   НТН
05.00,15.15 Т/с "УГРО 5".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00,03.10 "Випадковий свiдок".
09.30 Т/с "Мовчазний свiдок".
13.10 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 
9".
15.00,19.00,02.40 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Три днi в Одесi".
21.30 Х/ф "Сонна Лощина". (2).
23.30 Х/ф "Кiборг". (3).
01.05 Т/с "NCIS: Лос-Анджелес 
3". (2).
03.45 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.30 Х/ф "Невловимi месники".
06.40 "Таємницi Х-Фактора."
07.35 Х/ф "Дихай зi мною".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.50 "Таємницi Х-фактора".
19.55,22.45 "Холостяк 5".
00.55 Х/ф "Сватання гусара".
02.10 Нiчний ефiр.

   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 ".
08.00,18.00,01.40 Репортер.
08.05,09.00 Teen Time.
08.07 Єралаш.
09.05,21.00 Серця трьох 2.
16.00,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.00 Абзац!
23.10 Х/ф "Кiнопобачення". (2).
01.45 Великi почуття.
02.35 ППШ.
03.55 Зона ночi.
05.45 25-й кадр.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,00.15,03.05 "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".
09.45 "Чотири весiлля 2".
11.05 Т/с "Сила. Повернення до-
дому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21 .00  Комед iя  "М iж  нами , 
дiвчатами".
22.00 "Сказочная Русь 2015".
22.30 "Право на владу 2".
00.35 Трилер "Я все ще знаю, що 
ви зробили минулого лiта". (3).
02.20 Т/с "Терпкий смак кохання".
03.30 Т/с "Next 2".

   «1+1»
05.40,12.35,14.20 Т/с "Земський 
лiкар 4. ".
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20,23.00 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство вели..." 
з Л. Каневським".
14.55 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45,04.00 Т/с "Орлова й Алек-
сандров". (2).
00.55 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.
09.45,03.10 Т/с "Стрiла".
11.35,13.20,16.40 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с "Трюкач".
23.50 Х/ф "Тюряга". (2 я).
01.50 Х/ф "Кобра". (2).

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 
3.30Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21. 
55, 23.55, 3.55 Погода 
6.45,8.40, 14.30 ,17.00, 5.45 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин прав-
ди
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, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш експерт»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25Погода
08:00. 21:20 «Народний контроль»
08:05, 18:00 «Століття воєн»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Зірковий марафон»
13:45 «Золота колекція кінемато-
графа»    
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:25, 23:00 «Слідство інфо»
21:25 Афіша
22:00 «Пряма відповідь»

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с "Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.2
0,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 5 i 6 с.
11.50,19.45,03.10 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 18 с. (2).
21.00 Т/с "Все тiльки починається", 

13 i 14 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 3", 4-6 
с. (2).

   НТН
04.50 Т/с "УГРО 2".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.30,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
13".
13.15,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,03.00,04.00 
"Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 5".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 12". (2).
00.40 Т/с "Призначений". (2).
03.35 "Речовий доказ".
04.30 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.25 "У пошуках iстини. Надiя 
Крупська".
06.10,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
06.45,15.55 "Все буде добре!"
08.40 "Таємницi Х-Фактора.".
09.25 "Моя правда. Холостяк-
утiкач".
10.20 "Таємницi Х-Фактора.".
11.15,19.45 "Слiдство ведуть екс-
трасенси".
12.10 "МастерШеф 2".
18.50 "Таємницi Х-Фактора. Мамо, 
не горюй!"
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2).
22.35 "Я соромлюся свого тiла 2".
00.25 "Один за всiх".
01.35 Х/ф "Почни спочатку".
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
06.55 М/с "Кунг-фу Панда".
08.00,18.00,01.45 Репортер.
08.05,12.10 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.15 Т/с "Татусевi дочки".
16.05,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.05 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.15 Х/ф "Сестри". (2).
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Великi почуття.
02.45 ППШ.
03.50 Зона ночi.
05.40 25-й кадр.

   «1+1»
06.00,03.00 Детектив "Поцiлунок 
вiдьми".
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".
10.15 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт: Латинська 
Америка".
12.05 "Iнспектор Фреймут 2".
13.20 "Чотири весiлля 4".
14 .45  Комед iя  "М iж  нами , 
дiвчатами".
18.30 "Українськi сенсацiї".
19.30,05.20 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Голос країни 5".
23.25 Бойовик "Вiйна". (2).
01.20 Драма "Духiв день".
04.35 "Шiсть кадрiв".

   «1+1»
05.35 Х/ф "Службовий роман".
06.40 М/ф.
07.10 "Подробицi" - "Час".
07.40 "Вдалий проект".
08.40 "Готуємо разом".
09.30 "Новини".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
11.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 
Стороннiм вхiд заборонено".
12.20 Т/с "Любов з випробуваль-
ним термiном".
16.10 Х/ф "Тариф "Щаслива 
сiм`я".
18.00 Т/с "Обiйми мене". (2).
20.00,04.40 "Подробицi тижня".
22.00 Т/с "Не в хлопцях щастя". 
(2).
00.00 Т/с "Три товаришi", 1-4 с. (2).
03.00 Х/ф "Сталевий метелик". (2).

   ICTV
04.15 Факти.
04.45 М/с "Том i Джерi".
05.30 Х/ф "Викрадачi картин".
07.05 Зiрка YouTube.
08.30 Дача.
08.55 Дивитися всiм!
09.50,13.00 Т/с "Трюкач".
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф "Суддя Дредд".
22.20 Х/ф "Суддя Дредд 3D". (2).
00.15 Х/ф "Куля в голову". (2).
01.55 Х/ф "Жах на вулицi В`язiв". 
(2).
03.25 Т/с "Стрiла".

04.05 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми Тижня
6.35, 8.20, 9.45, 17.15, 21.50, 2.50 
Погода 
6.55, 8.40,17. 00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55, 22.05 Країни світу
9.00, 15.30 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35 Панно Кохання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.00  Д/Ф “Планета тварин 
в кіно”  
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розсліду-
вання
16.45 Наше здоров’я
19.30, 00.50 Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 2.30 Теми дня-неділя
22.10, 3.10 Х/Ф «Вірність» ▲

   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»
07:55 «Єдина країна»
08:20, 18:20 «Вікно в Європу»
09:00 «Чернівецький репортер» 
10:00, 19:10, 00:50 “Вулиця Свят-
кова,1”
12:20 «Ваш експерт»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Подружки»   
15:10, 21:00 Х/ф «Гувернантка»  
(1)
17:10 Дует «Писанка» «Писала 
мати писанки»     
18:05 «Служба порятунку 101»
23:00 Х/ф «Дави на гальма»  (2)

   «УКРАЇНА»
07.00 Подiї.
07.40 Т/с "Все тiльки починається".
14.00 Х/ф "Танго метелика".
16.00 Моє нове життя.
17.00 Т/с "Пiзнi квiти", 1 i 2 с.
19.00,03.10,05.50 Подiї тижня.
20.00 Т/с "Пiзнi квiти".
21.50 Х/ф "Мiй бiлий i пухнастий".
23.50 Великий футбол.
01.40 Т/с "Мент у законi 3", 3 i 
4 с. (2).
04.00 Т/с "Мент у законi 3", 5-7 
с. (2).

   НТН
06.05 Т/с "Таємницi слiдства 7".
11.30 "Легенди карного розшуку". 
12.00 "Агенти впливу".
12.55,22.30,03.50 "Випадковий 
свiдок".
13.10 Х/ф "Три днi в Одесi".
15.10 Т/с "Павутиння 5".
23.00 "Головний свiдок".
00.00 Х/ф "Монстро". (2).
01.35 Х/ф "Кiборг". (3).
03.00 "Голi та смiшнi".
04.05 "Речовий доказ".
05.10 "Легенди бандитського 
Києва".

   СТБ
05.40 Х/ф "Корона Росiйської 
iмперiї, або Знову невловимi".
07.55 "Холостяк 5".
09.00 "Все буде смачно!"
10.35 "Караоке на Майданi".
11.35 Т/с "Тест на вагiтнiсть".
16.05 "Україна має талант! 7".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.40 "Один за всiх".
21.55 "Детектор брехнi 7".
23.05 "Я соромлюся свого тiла 2".
01.05 Х/ф "Парасолька для на-
речених".
02.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.55,13.15 Kids` Time.
05.57 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
07.55 М/с "Кунг-фу Панда".
10.00 М/с "Iсторiї Тома i Джерi".
12.10 М/ф "Том i Джерi: Робiн Гуд".
13.20,16.30 Teen Time.
13.25 Єралаш.
16.35 Х/ф "Джуманджi".
18.45 Х/ф "Пiсля нашої ери". (2).
21.00 Х/ф "Елiзiум". (2).
23.30 Х/ф "Марс атакує". (2).
01.40 Х/ф "Кiнопобачення". (2).
03.00 Зона ночi.
04.40 25-й кадр.

   «1+1»
06.00 "Грошi".
07.10,19.30 "ТСН".
08.00,08.35 М/с "Качинi iсторiї".
09.00 "Свiтське життя".
10.00,01.50 Мелодрама "Знайти 
чоловiка у великому мiстi".
14.30 "Вечiрнiй Київ".
16.30 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".
21.15 "Лiга смiху. Чемпiонат Укра-
їни з гумору".
23.15 "Що? Де? Коли? 2015".
00.20 Трилер "Фантом". (2).

   «1+1»
05.40 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
06.25 М/ф.
06.50 "Стосується кожного".
08.45 "Школа доктора Комаров-
ського".
09.30 "Новини".
10.00 Д/ф "Ельдар Рязанов. Жiночi 
iсторiї".
10.55,03.55 Х/ф "Службовий ро-
ман".
14.10 Х/ф "Сусiди по розлученню".
16.05 Т/с "Любов з випробуваль-
ним термiном".
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Лабiринти долi", 1-4 
с. (2).
00.15 "Сталевий метелик". (2).
02.05 "Подробицi" - "Час".
02.35 Х/ф "Про нього". (2 я).

   ICTV
04.55 Факти.
05.25 М/с "Том i Джерi".
06.10 Х/ф "Скелелаз".
08.05 Антизомбi.
09.00 Дiстало!
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Iнсайдер.
12.00,13.00,20.05 Т/с "Балада про 
Бомбера".
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi  новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.15 Х/ф "Руйнiвник". (2).
00.40 Х/ф "Тюряга". (2).
02.30 Х/ф "Роккi Бальбоа". (2).

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.05, 4.05 
Погода 
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.35, 5.50 

Про казки
7.10 Ранок надії
8.50, 15.50 Моє місто
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
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
20.50 Посередині
21.10 Журналістське розсліду-
вання
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «48 годин на 
добу» ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 18:40, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 12:20,15:10 Кінозал 
«Малятко»
08:00?18:00, 00:00 «Чернівецький 
репортер»
08:30 «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, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20, 23:00 «Слідство інфо»
16:50 «Подружки»
17:25 «Єдина країна»
18:45 «Західний експрес»
19:10 «Афіша»
20:10 Музичний серпантин
21:20 Х/ф «Десять років пото-
му»  (2)
23:30 «Вікно в Європу»

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,02.40 Подiї.
07.10,04.40 Т/с "Дорожнiй патруль 
11".
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф "Мiй бiлий i пухнастий".
13.00 Т/с "Плюс любов", 9 i 10 с.
15.20 Т/с "Плюс любов", 11-14 с.
19.40 Т/с "Плюс любов".
21.20 Х/ф "Танго метелика".
23.20 Т/с "Кохання зi зброєю". (2).
03.20 Т/с "Мент у законi 3", 1 i 
2 с. (2).

   НТН
04.15 Т/с "УГРО 5".
04.50,12.50 "Випадковий свiдок".
05.05 "Легенди карного розшуку".
07.40 Т/с "Мовчазний свiдок".
11.30 "Речовий доказ".
12.00 "Головний свiдок".
13.45 "Правда життя. Професiя 
кондитер i пекар".
14.15 Т/с "Таємницi слiдства 7".
19.30 Т/с "Даїшники".
23.30 "Голi та смiшнi".
00.35 Х/ф "Сонна Лощина". (2).
02.10 Х/ф "Леза слави". (2).
03.40 "Речовий доказ".

   СТБ
06.35 Х/ф "Новi пригоди невло-
вимих".
08.00 "Караоке на Майданi".
09.00 "Все буде смачно!"
11.35 Х/ф "Я щаслива!"
13.35 Т/с "Коли ми вдома".
15.55 "Холостяк 5".
19.00 "Україна має талант! 7".
21.55 Х/ф "Джентльмени удачi".
23.45 "Давай поговоримо про 
секс 2".
01.40 Х/ф "Тридцять три".
02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.00,09.55 Kids` Time.
06.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
07.55 М/с "Кунг-фу Панда ".
10.00 Х/ф "Подорож у коледж".
11.50 Уральськi пельменi.
13.55 Ревiзор.
16.25 Пристрастi за Ревiзором.
18.30 Х/ф "Джуманджi".
21.00 Х/ф "Вавiлон Н.Е". (2 
категорiя).
23.00 Х/ф "10 тисяч рокiв до нашої 
ери". (2)
01.10 Х/ф "Кремiнь". (3).
02.45 Великi почуття.
03.10 Зона ночi.
04.50 25-й кадр.
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ГОРОСКОП на 27 -2 квітня

ДІВА

Схудла на… 50 кілограмів!

Усе дитинство Інна була «пампушеч-
кою». Пригадує, як усі родичі намагалися її 
підгодувати, аби тільки не зникли пухкенькі 
щічки. Зрештою, це призвело до порушення 
обміну речовин і зайвої ваги.

– Уже дорослою спробувала схуднути 
за допомоги таблеток. Результатів, звісно, 
не було. Бо ж на упаковці чорним на білому 
написано: результат буде, якщо поєднува-
ти препарат із фізичними навантаженнями 
та правильним харчуванням. Та хіба хтось 
це читає?.. Легше випити пігулочку і лягти 
на диван зі смачним тортиком. І результату 
– нуль, – розповідає жінка. – Я спробувала 
голодувати: один раз витримала п’ять 
днів, другий – десять. Вага поменшала. 
Та тільки-но знову починала їсти, зайві 
кілограми одразу поверталися. Насправді 
голодування – повна відмова від їжі – ве-
личезний стрес для організму. Через 
голодування в організмі затримуються 
метаболічні процеси і після відновлення 
харчування, ще більше накопичується 
жир.

До власного весілля Інні Чинуш вда-
лося скинути 13 із зайвих кілограмів. Тоді 
був стимул: хотілося бути гарною. Тож зі 
120-кілограмової вона перетворилася на 
107-кілограмову наречену. Це завдяки 
тому, що повністю виключила зі свого що-
денного раціону солодке і борошняне. Їла 
м’ясо, рибу, овочі і фрукти. А ще чотири-
п’ять годин на тиждень займалася великим 
тенісом.

– Знову набрала вагу після народження 
донечки. Проте, коли дитині виповнилося 
три місяці, я відновила заняття великим 
тенісом, – розповідає Інна. – На трену-

вання ходила разом з донькою: поки вона 
спала, я займалася.

Водночас Інна Чинуш-Брязкало взяла-
ся впорядковувати своє харчування. Нині 
переконана: 85% успіху в схудненні зале-
жить від того, що ми їмо. Перш за все, Інна 
почала їсти кожних дві-три години – щоби 
пришвидшити обмін речовин. По-друге, 
стала рахувати калорії і цукор, відмовилася 
від борошняного, смаженого, жирного й 
солодкого.

- М’ясо – це білок, на розщеплення яко-
го організму треба багато енергії. Але цей 
білок засвоюється. А от картопля, булочки 
– це так звані легкі вуглеводи, що відкла-

даються у жирову тканину, – каже жінка. 
– Тож тепер мій денний раціон приблизно 
такий: снідаю вуглеводами – кашею, фрук-
тами чи йогуртом. Через три години – пере-
кус. Теж вуглеводний: фрукти, тост із чор-
ного хліба з авокадо або нежирним сиром. 
Вуглеводи краще їсти до другої години дня. 
Тоді їх можна ще «відпрацювати»: побігати, 
піти до спортзалу. Але жодним чином не 
можна поєднувати вуглеводи і білки. Тому 
білкові продукти я їм на обід. Готую собі 
відварну курячу грудку з овочами. Другий 
перекус теж білковий – м’який сир, йогурт, 
але вже без фруктових добавок. Вечеряю 
за три-чотири години до сну. Як правило, 
рибою. Причому, це далеко не завжди до 
шостої години вечора…      

Інна і в солодкому собі не відмовляє. 
Щоправда, тістечко дозволяє собі лише на 
вихідний – і до 12-ї години дня. Після такої 
насолоди обов’язково вирушає на пробіжку 
чи до спортзалу.

Графік Інни Чинуш-Брязкало розписа-
ний по хвилинах: попри те, що вона – мама 
півторарічної донечки й турботлива дру-
жина, встигає двічі, а то й тричі на день від-
відувати спортзал. Займається пілатесом, 
йогою, степ-аеробікою, великим тенісом, 
пол-денсом і вело-денсом. А вранці годину 
бігає у парку й 300 разів за день стрибає 
на скакалці. 

– Багато жінок, які потерпають від 
зайвої ваги, почувши про мої численні 
тренування, розводять руками: мовляв, 
це ж дуже дорого! – розповідає Інна. – На-
справді, вид спорту та його вартість можна 
підібрати за своїм гаманцем. А вранішні 
пробіжки та стрибки на скакалці – взагалі 
безкоштовні. До речі, коли не маю на кого 
залишити доньку, тренуюся вдома. Присі-
дання, віджимання, вправи для пресу – все 
це цілком доступне в домашніх умовах. 
Звісно, на все це потрібна сила волі. 

У такому темпі й за такою методикою 
Інні Чинуш-Брязкало вдається втрачати 
10-12 зайвих кілограмів щодва місяці, не 
відчуваючи ані дискомфорту, ані голоду. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Спорт і здорове харчування допомогли чернівчанці 
позбутися зайвої ваги

Ще недавно Інна ЧИНУШ-БРЯЗКАЛО важила 120 кг, а тепер -70! 
29-річна жінка скинула вагу, не використовуючи спеціальних пігулок 
і чаїв для схуднення. Її секрет: здорове харчування, заняття спортом і 
наполегливість.

Кілька порад від Інни 
Чинуш-Брязкало: 

1. Щодня випивайте 2-3 л негазованої води. Але 
пити під час прийому їжі не варто: вода розбавляє 
шлунковий сік, їжа затримується у шлунку, бродить і 
не засвоюється. Пийте бажано за 20-30 хвилин до їди. 

2. Будь-які напої містять калорії, відтак вони не 
тотожні воді. Чай і каву краще пийте без цукру. Аби 

підсолодити, краще з’їжте шматочок чорного шоколаду.
3. Фреші корисні, але в міру: вони містять багато вугле-

водів, тож пийте свіжовичавлені соки у першій половині дня.
4. Після прийому основної їжі ніколи не вживайте фруктів: від 

цього в шлунку виникає бродіння і неперетравлена їжа відкладається 
жиром.

5. Аби раціон був різноманітним і смачним, використовуйте спеції. До каші – 
корицю, до салатів – лимонний сік і сухі трави. А от із сіллю краще розпрощатися. 
Якщо вже треба підсолити страву, краще – морською сіллю і зовсім трішечки.

6. Обережно вживайте сухофрукти й зернята – вони дуже калорійні. Краще 
з’їдати п’ять-шість штук уранці з кашею чи йогуртом. 

На вихідних доведеться попрацювати. 
У понеділок-вівторок будьте обережні у 

спілкуванні: не всі такі, якими здаються. У 
середу добре поміркуйте над тим, що робити 
далі. У четвер перевірте фінансові документи.

У п’ятницю можлива зустріч з кимсь із минулого. 
Не поспішайте цьому радіти: вже в суботу 

можливе розчарування. У неділю виникнуть нові 
можливості, у понеділок ймовірні прибутки. Не 

приймайте рішень у середу й четвер.

Рішення п’ятниці-суботи приймайте на власний 
розсуд. У неділю можлива звістка здалеку. У 

понеділок обережно з харчуванням. У вівторок 
доведеться багато спілкуватися. Інтуїція підкаже 

вихід з прикрощів середи-четверга. 

У п’ятницю може не вистачити грошей на 
важливе: відкладіть це на неділю. Від понеділка 
будьте уважні до потаємних знаків. Важливим 

справам вівторка-середи може завадити 
здоров’я. У четвер хтось вас розчарує. 

Прибутки п’ятниці витрачати не поспішайте: 
вже у неділю можете опинитися без грошей. Не 
починайте важливого у понеділок, сприятливий 

день для цього – вівторок. У середу-четвер 
варто активно попрацювати.

Не шукайте допомоги у п’ятницю й не сідайте 
за кермо в суботу. Справ на неділю- понеділок 

набереться багато, але й помічники знайдуться. 
У вівторок-середу міцно тримайтеся сім’ї. На 

четвер заплануйте важливі справи.

Рішення п’ятниці – на користь справам. На 
вихідних вирішуйте сімейні проблеми. Не 
розповідайте про прибутки у понеділок-

вівторок: вам позаздрять. На середу-четвер 
попереджаємо про небезпеку травматизму. 

Відкладіть вирішення неприємних проблем від 
п’ятниці до понеділка. На вихідні вирушайте 
на короткий відпочинок. У вівторок-середу 

матимете можливості для здійснення 
задуманого. У четвер можливий прибуток.

Не зважайте на нездужання, активно працюйте 
у п’ятницю-суботу. У фінансових питаннях 

зрушень поки не буде, але ви їх підготуєте. У 
понеділок-вівторок шукайте покровителів та 

інвесторів. У четвер можлива коротка поїздка. 

Вам хочеться більшого, ніж у п’ятницю-суботу 
може дати доля. Є шанс провести неділю в 
дорозі. Гроші, отримані в понеділок, можуть 

допомогти від вівторка до четверга розпочати 
позитивні зміни у житті. 

П’ятниця й вихідні повинні стати активним часом 
для вас. У понеділок вашої уваги потребуватиме 
родина. Від вівторка доведеться спілкуватися з 
начальством. У середу не здійснюйте покупок. 

Четвер сприятливий для романтичних стосунків.

Коли грошей небагато, добре подумайте у 
п’ятницю-суботу, куди їх вкласти. У неділю 
й четвер не сидіть на місці. Започатковуйте 

важливі справи у понеділок. Не відмовляйтеся 
від допомоги у вівторок-середу. 

***
Йдуть два кума дорогою, коли – Вжик!.. –  їх обігнав мотоцикліст 

без голови. Глянули куми один на одного з подивом та пішли далі.
Коли знову – Вжик!.. – мотоцикліст знову без голови. Знову 

здивувались куми і йдуть собі далі.
В третій раз – Вжик!.. – знову мотоцикліст і знову без голови.
Тоді один і говорить: – Послухайте, куме, що це робиться? 

Нічого не розумію!
– Здається, куме, вам треба косу на друге плече перекласти.
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«Селфі» з «Колосом». 19 бе-
резня до «Канапи» завітали гості з Луцька. 
Соліст гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк – 
Колос у рамках свого всеукраїнського туру 
презентував у Чернівцях новий альбом «Як 
я живу». Разом з ним приїхав і Микола (біль-
ше відомий як Колік) Тимощук – гітарист 
того ж «Фіолету». 

Півторагодинна концертна програма 
була цілком акустичною, єдиний музичний 
інструмент – гітара в руках Коліка. Атмос-
фера тепла, можна сказати «домашня». 

Наприкінці Сергій запросив усіх присутніх 
відвідати Луцьк, пообіцявши, що кожний, 
хто йому напередодні напише, матиме змо-
гу побачити Сергія в ролі свого екскурсо-
вода. Було і спільне «селфі» виконавців із 
гостями заходу, що стало певною традицією 
туру. А ще – фото та автограф- сесія.

Опера Моцарта на кіноекрані. 
Стартувавши 19 березня в Києві, вже 20-й 
фестиваль «Тиждень австрійського кіно» 
прибув і до Чернівців. Упродовж п’яти днів 

Культ_події: 
Куди варто було сходити

У Чернівцях влаштували 
дитяче свято в 
раритетному тролейбусі

Маленький чернівчанин Назарчик Довгань відсвяткував своє 6-річ-
чя у відреставрованому спеціально для туристичних та розважальних 
маршрутів тролейбусі. 

Назарчик – дитина з особливими потребами, тож традиційний день 
народження з обов’язковими пригощаннями в кафе та рухливими іграми 
для нього неможливий. Тому його батьки звернулися через соцмережі 
до друзів із проханням підказати ідею проведення свята. Пропозиція 
відзначити уродини мандрівкою містом у старенькому тролейбусі, 
відремонтованому наприкінці минулого року для курсування турис-
тичним маршрутом, була схвалена одностайно, адже малюк обожнює 
громадський транспорт!

Міська рада не лише надала таку можливість безкоштовно, а й 
долучилася до організації події. Працівники відділу у справах сім’ї та 
молоді прикрасили салон тролейбуса яскравими повітряними куль-
ками, веселими малюнками та привітаннями, придумали сценарій із 
конкурсами, загадками, загадуванням бажань і навіть численними 
призами для всіх гостей. З захопленням дивилися малюки і на жінку-
водія в красивій уніформі.

Дітлахи разом з іменинником проїхали містом від Резиденції митропо-
литів (університету) до музею просто неба, там зробили зупинку, вручили 
подарунки і сфотографувалися поруч із «тролейбусом бажань». А потім, 
знову під супровід розважальної програми і щирого «Хеппі бьоздей» по-
вернулися до університету. 

Заступник начальника відділу у справах сім’ї та молоді міської ради 
Світлана Скригунець дуже позитивно відгукнулася про таку нестандартну 
ідею проведення дитячих свят і поділилася планами  відділу влаштувати 
такі ж казкові мандрівки для малюків на День захисту дітей. 

«Свято відбулося! – поділилася враженнями мама Назарчика Окса-
на Драчковська. – Дякуємо Чернівецькому тролейбусному управлінню, 
відділу в справах сім’ї та молоді міськради, студентському парламенту, 
міському голові Олексієві Каспруку та радникові міського голови Ірині 
Карімовій». 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Минулий тиждень видався 
досить насиченим для 
культурного життя Чернівців. 
Щось пропустили, про щось 
забули? Кудись не встигли? 
Пропонуємо разом з нами 
надолужити це та згадати 
найяскравіші заходи.

усі охочі могли завітати в «Literatur cafe» та перегля-
нути за філіжанкою кави найяскравіші фільми Австрії 
останніх років. 

Серед них – комедія «Безтямне кохання», трилер 
«На добраніч, мамо», драма «Тріщини в бетоні» та 
сучасна постановка опери Моцарта «Так чинять усі 
жінки», з якої і розпочався кінофест у нашому місті. 
«На десерт» залишили стохвилинну добірку коротко-
метражок з усього світу – з найкращими анімаційними 
стрічками, відео-арт, документальними та ігровими 
фільмами – представлену на австрійському фестивалі 
«Ars Electronica 2014». 

Усі стрічки звучали мовою оригіналу, з українськи-
ми субтитрами. А хто хотів стати гостем цієї події, але не 
встиг, не все ще втрачено. Купуйте білети до Харкова та 
Одеси. На початку квітня відбудеться відкриття Тижня 
австрійського кіно і там.

Маріанна Гончарова прибула особливим 
рейсом. Маріанна Гончарова (на фото) – широко відома 
на просторі країн СНГ письменниця, лауреат кількох 
літературних премій, авторка двадцяти двох книг. У 
вівторок, 24 березня Чернівецька обласна бібліотека 
ім. М. Івасюка презентувала її нову програму «Чудеса 
особливим рейсом».

Програма складається як зі старих оповідань («Кава 
по-віденські», «Зельман, капці!»), так і нещодавніх 
(«Як розбиваються мрії», «Про виховання», «Черга в до 
Червоної книги»). Письменниця каже, що героїв своїх 
творінь вона не вигадує – переважна більшість списана 
з реальних персонажів. «Герої «біжать» на мене самі», 
– зізнається Маріанна.

За словами письменниці, ця зустріч – своєрідний 
експеримент, репетиція перед благодійним концертом, 
що відбудеться в Українському домі у Києві 22 квітня. 
Та й у Чернівцях не обійшлося без благодійності. Всі 
кошти, виручені від продажу книг Маріанни Гончарової 
до і після презентації, перерахують на допомогу по-
раненим в АТО.

Аліна ВАВРИНЮК, «Версії»

Міжнародний День театру – подвійне свято для актриси 
Чернівецького облмуздраму Наталі ГУНДИ. Адже вона при-
йшла в цей світ саме 27 березня. За останні сім років Наталя 
тільки в ролі Солодкої Дарусі 70 разів виходила на сцену. 
Актриса зізнається, що не рахує «рази» вистави, але щоразу 
звертається до своєї героїні: 

– Дарусечко, от знову прийшов день, знову ти проживеш 
своє життя… А може, раптом, цього разу щось зміниться? А 
раптом щось буде на краще?

І все: на сцені вже немає Наталії Гунди, на сцені вже тіль-

ки Даруся. Більше того, зізнається актриса: що більше вона 
грає цю роль, відкриває в собі все нові якості для неї. Даруся 
тримає, вона неймовірно глибока.

Заслужена артистка України Наталія Гунда грає на на-
шій сцені різнопланові ролі, та не має анітрохи зарозумілої 
зірковості, натомість відкрита до спілкування – і до нових 
ролей. Оцього й побажаємо актрисі  і всім її колегам у Між-
народний день театру – творчості й перспективи, на радість 
нам, глядачам.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

Народжена для Театру і в День театру

Ліна КОСТЕНКО: «Я вибрала долю собі сама»

Сьогодні Ліна Костенко – майже 
самітниця: рідко відповідає на дзвінки 
і мало спілкується навіть із сусідами. 
Жива легенда української поезії нині 
не відходить від комп'ютера: відсте-
жує політичні новини, зустрічається 
в скайпі з рідними і – пише… пише… 
пише. Шанувальники її поезії сподіва-
ються, що невдовзі матимуть щастя 

познайомитися з новою книгою.
На такій сумній та обнадійливій 

ноті закінчилася перша зустріч Тижня 
літературних заходів, присвячених по-
важному ювілею поетеси, що проходив 
у обласній бібліотеці ім. Івасюка і був 
організований за участі студентів жур-
налістики ЧНУ та училища мистецтв ім. 
С. Воробкевича.

Ліна Костенко – з плеяди поетів, 
натхненних «відлигою» 60-х. Нові 
стилі в літературі, авангардні вірші, 
вільне бачення світу, максимальна 
критичність до влади, до тодішнього 
режиму… Така, для радянської пори, 
атиповість і донині імпонує студент-
ству, а її чуттєва лірика бентежить і 
молодь третього тисячоліття. Нинішня 
ж зустріч із творчістю Ліни Костенко 
вкотре підтвердила: справжня поезія 
не втрачає своєї енергетики і в епоху 
інформаційних технологій. Виконую-
чи твори ювілярки, присутні разом з 
поетесою пережили і нереалізовані 
плани, і 16-річне мовчання, і докори 
критиків, і невизнання – і нескореність 
Долі. А це, до слова, риса, без якої нині 
українцям просто не вижити. 
Галина МУРМИЛЮК, спеціально для 

«Версій»

Одній з небагатьох уже представниць покоління 
«шестидесятників» нині виповнилося 85. А один семестр 
далекого вже 1948-го року 17-річна Ліна провела 
в стінах філологічного факультету Чернівецького 
університету. Диплом Почесного доктора ЧНУ і 
традиційну мантію Ліна Василівна отримала, вже будучи 
знаною поетесою й громадською діячкою.
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