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Наш
Заснований у червні 2013 року

7 стор.  10-11  стор.
«Сімейне 
гніздечко» 

21 серпня - хмарно з про-
ясненням, місцями невеликий 
дощ, температура повітря вно-
чі 15-16, вдень 26-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.16, захід - 
20.24.   

22 серпня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 14-
16, вдень 18-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.77, захід - 20.22.

23 серпня - хмарно з про-
ясненням, вдень місцями дощ, 

температура повітря вночі 14-
16, вдень 20-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.19, захід - 20.20.

24 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 13-14, вдень 
22-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.20, захід - 20.18.

25 серпня - хмарно з прояс-

ненням, місцями не-
великий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 
13-15, вдень 21-23 гра-
дуси тепла. Схід сонця 
- 6.22, захід - 20.16.

26 серпня – хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 13-15, 

вдень 22-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.23, за-
хід - 20.14.

27 серпня - хмарно з 
проясненям, без істотних 

опадів, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 20-22 граду-
си тепла. Схід сонця - 6.25, за-
хід - 20.12.

Погода в Тернополі і області

Життєві історії від Зіни Кушнірук  

3 стор.

До мрії 
Степанка
залишилося 
півкроку

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Подарунок
до весілля

       Чому святі 
не вимовляють 

«р»?
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Хто б міг подумати, 
що кілька 
олігархічних 

сімей приватизують 
державу і народ. Вони 
розпоряджаються 
капіталами. Зосередили 
у своїх руках 
промисловість. Зробили 
людей бідними. 

Фактично, два десятки ро-
ків тому прості українці то-
рували шлях до  заможно-
го і комфортного майбутньо-
го нинішнім олігархам, чи-
новникам, азаровим, табач-
никам, калєсніченкам, прези-
дентській Сім’ї. І благими на-
мірами вимощували доро-
ги до Пущі-Водиці, Межигір’я, 
Конча-Заспи… Самі ж залиши-
лися борсатися в болоті, про-
блемах, безгрошів’ї, затяжних 
економічних кризах.

Чи в усьому винні лише 
можновладці? Та ні! Ми самі 
дозволили їм ЗРОБИТИ З 
НАМИ ЦЕ. Якщо кожен запи-
тає сам у себе: що я вчинив, 
аби у моїй державі було менше 
корупції, неправди, боязні, яку 
відповідь отримає?      

До речі, якби у нинішньому 
році проводився референдум 
про незалежність України, то 
за неї проголосував би 61 від-
соток громадян. 28 відсотків 
мешканців країни були б про-
ти, свідчать дані Українсько-
го інституту соціальних дослі-
джень ім. Яременка та центру 
«Соціальний моніторинг».

Для переважної більшості 
молодих людей альтернативи 
незалежності немає, оскіль-
ки вони народилися вже в не-
залежній країні. Тому для них 
питання, чому ми повинні від 
когось залежати, звучить як 
не до кінця зрозуміле.

Водночас, проблема в тому, 
що українці, як ніколи, роз-
чарувалися в сучасній владі і 
не бачать жодних перспектив 

розвитку економіки держави 
на майбутні п’ять років, зая-
вив заступник директора «GfK 
Ukraine» Гліб Вишлінський. 

Крім того, наші співвітчиз-
ники втрачають віру у свою 
здатність впливати на владу. 
41 відсоток населення Украї-
ни вважає: пересічний грома-
дянин жодним чином не може 
вплинути на рішення влади. 
Як розповіла директор фон-
ду «Демократичні ініціативи» 
Ірина Бекешкіна, перекона-
ність людей у своїй нездатнос-
ті вплинути на владу зростає: 
в опитуванні 2007-го року та-
ких було тільки 28 відсотків.

З існуючих конкретних ме-
ханізмів, що дають можли-
вість пересічним громадянам 
впливати на прийняття пев-
них владних рішень, на пер-
ших місцях опинилися вибо-
ри президента - так вважають 
37 відсотків громадян і вибо-
ри до Верховної Ради - 30 від-
сотків. На ефективність мітин-
гів і демонстрацій розрахову-
ває всього 15 відсотків укра-
їнців. Участь у діяльності по-
літичних партій вважають діє-
вою 7 відсотків респондентів, 
у громадських організаціях - 9, 
звернення до парламентарів 
або до мерів чи депутатів міс-
цевих рад - по 7 відсотків. Су-
дові позови до органів влади 
здобули популярність у 5 від-
сотків громадян.

Зате громадським органі-
заціям довіряє 38 відсотків 
населення. Наразі немає жод-

ного політика і державного ін-
ституту, якому довіряли б так 
само. 

Хіба так повинно бути у не-
залежній державі?

Своєрідний «подарунок» 
Україні підготувала до дня на-
родження Росія - торгівельну 
війну. Ще й напередодні під-
писання угоди з ЄС. 

Цікава інформація: Ві-
ктор Янукович був поінфор-
мований про можливу еконо-
мічну блокаду з боку Росії ще 
в лютому, розповіло джере-
ло виданню «Дзеркало тиж-
ня».  Тоді Януковича повідо-
мили про можливі економічні 
«санкції» Росії; про те, що кра-
їни Митного союзу розробля-
ють нові вимоги до якості про-
дукції; попередили, що необ-
хідно готуватися, в тому числі, 
і до можливої повномасштаб-
ної економічної блокади. Пре-
зидент поділився цією інфор-
мацією з Прем’єром, а той ні-
бито відмахнувся, мовляв, не 
турбуйтеся, все вирішимо. У 
результаті, Янукович і Азаров 
проігнорували попередження.  

А в Путіна вже пригрозили 
санкціями, якщо Україна підпи-
ше асоціацію з Євросоюзом. Так, 
радник президента РФ Сергій 
Глазьєв заявив: посилена пе-
ревірка вантажів на російсько-
українському кордоні стала 
поки що разовою акцією, однак 
може перетворитися на постій-
ну процедуру. Все залежить від 
того, чи підпише Україна угоду 
про асоціацію з ЄС. 

Ще одна версія: Путін роз-
почав «торгівельну війну» 
з Україною через Тимошен-
ко та непокірних олігархів. 
Дізнавшись, що ЄС, і зокре-
ма Німеччина, вже не вважа-
ють питання ув’язнення екс-
прем’єр-міністра перешкодою 
для підписання з Україною 
угоди про асоціацію на віль-
нюському саміті у листопа-
ді, північна сусідка вирішила 
діяти таким жорстким мето-
дом. Адже Кремль був упевне-
ний: перебування Тимошенко 
у в’язниці - найнадійніша за-
порука того, що угоди про асо-
ціацію з ЄС не буде. 

Згідно з інформацією ано-
німного джерела, негайно 
було проведено екстрену на-
раду, на якій Путін поста-
вив завдання Сергію Глазьє-
ву терміново розробити стра-
тегію недопущення підписан-
ня Україною угоди з ЄС і втягу-
вання її в Митний союз.

Завдаючи удару найбіль-
шим українським товарови-
робникам, які експортують 
продукцію в Росію, Москва 
хоче створити суттєві пробле-
ми їхньому бізнесу, цим  зму-
сивши власників приборка-
ти свої ЗМІ й вимагати від ке-
рівництва України відмовити-
ся від асоціації з ЄС на користь 
Митного союзу.

Також Росія, аби віддали-
ти Україну від Європи, планує 
створити потужну проросій-
ську політичну силу, здатну 
висунути свого кандидата на 

президентських виборах-2015. 
Нейтралізувати політичний і 
ослабити медійний вплив єв-
роінтеграторів та створити 
умови для приєднання України 
до МС і ЄЕП. Тягнутиме в «мит-
носоюзівські обійми» і за до-
помогою бізнесу, духовенства, 
громадськості, ЗМІ, експертно-
го співтовариства, а також за 
допомогою найближчого ото-
чення Януковича, включаючи 
його Сім’ю і придворних олі-
гархів. Ймовірна дискредита-
ція чиновників, зокрема, уря-
довців, які підтримують євро-
інтеграцію. Навіть може дійти 
до усунення їх з керівних по-
сад. А ось тим чиновникам, ко-
трі за приєднання України до 
МС і ЄЕП - Москва сприятиме. 
Пропонується сформувати ме-
режу прихильників приєднан-
ня серед українських нардепів, 
включаючи представників усіх 
партій. Залучатимуть до «про-
цесу» голів ОДА і мерів міст. 

Усю цю стратегію Москва 
виклала в документі «Про 
комплекс заходів для залучен-
ня України до євразійського 
інтеграційного процесу».

Фактично, Росія пла-
нує виграти майбутні пре-
зидентські вибори в Україні, 
нав’язувати свою політику, 
стовідсотково втягнути нашу 
державу в орбіту свого еко-
номічного впливу. При цьому, 
українцям довелося б надов-
го забути про свободу слова, 
євроінтеграцію, безвізовий 
режим із Заходом і про циві-
лізований, вільний, демокра-
тичний розвиток держави. 

Що ж у такому випадку за-
лишиться від незалежнос-
ті? І чи можлива у принципі 
незалежна, суверенна Украї-
на, якщо Росія втілить у жит-
тя свій «комплекс заходів»? 
Від кожного з нас залежить, 
аби з державою   НЕ ЗРОБИЛИ              
ЦЬОГО.

Ольга ЧОРНА.

НеЗалежність
Прикро, але мусимо визнати: за 22 роки незалежності Україна не зробила 
суттєвого поступу вперед. Ні в політиці, ні в економіці, ні на міжнародній 

арені. А до маленького українця прийшло велике розчарування. 
Бо, якщо пригадати кінець 1980-х - початок 1990-х, то саме 

прості люди відстоювали право на незалежність.

Як відзначатимуть День Державного Прапора,  22-у річницю незалежності України  та День Тернополя
22 серпня
  у Палаці культури «Бе-

резіль» ім. Леся Курбаса о 
17 годині відбудуться уро-
чисті збори громадськості та 
творчий звіт майстрів мис-
тецтв і аматорських худож-
ніх колективів Бережансько-
го району.

23 серпня  
на Театральному май-

дані обласного центру о 10 
годині  урочисто освятять і 
піднімуть  Державний Пра-
пор України.

В Українському домі «Пе-
ремога», починаючи з 11 
години, - відкриття вистав-
ки  живопису художника Ми-
коли Мельника; мистець-
ка виставка робіт із сірників 
Мар’яна Вархоліка; творчий 
вечір Олександра Смика.

На Тернопільському ста-
ві упродовж дня тренува-
тимуться учасники фес-
тивалю з водно-моторного 
спорту, а о 20 годині на ост-
рові «Чайка» у парку Т. Шев-
ченка працюватиме кіноте-
атр під відкритим небом та 
відбудеться святкова диско-
тека

24 серпня  
на Театральному  майдані,  вули-

ці С.Крушельницької та бульварі Т.  
Шевченка  о 10 годині покладуть кві-
ти до пам’ятників та пам’ятних зна-
ків  Тарасу Шевченку, Ярославу Стець-
ку, Ярославі Стецько,  В’ячеславу Чор-
новолу і Степану Бандері.

На Тернопільському ставі о 13 го-
дині -  залікові заїзди та гонки учас-
ників фестивалю з водно-моторного 
спорту і показові виступи на аквабай-
ках.

У парку імені Т. Шевченка також 
о 13 годині відбудеться  майстер-клас 
з приготування борщу від депутатів 
міської ради,  о 16 годині - відкриють 
Зірку Чемпіона, а через годину - кон-
церт за участю тернопільських гуртів 
«Одеон», «Ларинель»», тернопільсько-
го музичного гурту «Фіра», гурту «Ба-
рахта» (м. Київ), о 20 год. 30 хв. перед 
тернополянами виступить гурт «Гай-
дамаки».

В  арт-галереї о 18 годині відкри-
ють виставку художників Тернопілля.

У парку імені Т. Шевченка і  на На-
бережній ставу о 22 годині - святко-
вий феєрверк.

25 серпня 
На Тернопільському ставі з 11 години - залікові 

заїзди та гонки.
На Набережній Тернопільського ставу, починаю-

чи з 17 год. 30 хв., -  концерт тернопільських музичних 
гуртів «Думки вголос», «Лос-Колорадос»; закриття фес-
тивалю з водно-моторного спорту та аквабайку; висту-
пи тернопільських виконавців.

На Театральному майдані протягом дня розгор-
нуть виставку ретроавтомобілів.

27 серпня 
На міському та стадіонах навчальних закладів 

Тернополя - матчі Другого чемпіонату світу з футболу 
серед українських діаспорних команд.

У парку імені Т. Шевченка протягом дня - змаган-
ня на Кубок міського голови з повітроплавання.

28 серпня 
У храмі Успіння Пресвятої Богородиці  о 9 годи-

ні - урочиста Літургія до свята Успіння Пресвятої Бого-
родиці та 473-ї  річниці Тернополя. 

На Співочому полі о 19 год. 30 хв. - гала-концерт 
за участю виконавців зірок української естради - за-
служених артистів України Ірини Шинкарук, Інеси Бра-
тущик,  Павла Мрежука та народного артиста України 
Павла Дворського. 

29серпня 
На міському стадіоні о 18 годині - фінал чемпіона-

ту світу з футболу серед українських діаспорних команд.
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Газета «Наш день» 
завітала до родини 
Солодких, яка 

дванадцять років 
намагається подолати 
страшний діагноз 
Степанка – ДЦП. Вони 
використовували 
найсучасніші методики, 
консультувалися 
з найкращими 
спеціалістами, однак 
всі їх старання не дають 
значних покращень, а 
лишень допомагають 
підтримувати 
здоров’я хлопчика у 
стабільному стані. Тепер 
у сім’ї з’явилася надія на 
одужання Степанка. Але 
для цього потрібні значні 
кошти. 

Постраждав через 
лікарів

За словами мами, пані Віри, 
якби не лікарська помилка під 
час пологів, Степанко міг бути 
абсолютно здоровою дитиною. 
Його шия була обмотана декіль-
ка разів пуповиною. Біди можна 
було б уникнути, якби зробили 
кесарів розтин. Але жінці дозво-
лили народжувати самій. 

– Моя дитина з’явилася на 
світ у глибокій асфіксії, що при-
звело до серйозних негативних 
наслідків, – каже Віра Солодка. – 

Десять днів Степанко перебував 
у реанімації, три тижні лікувався 
у відділенні патології новонаро-
джених. Коли нас виписували до-
дому, порекомендували постій-
ний огляд у невропатолога. 

Лікувати Степанка почали з 
двомісячного віку. А вже у вісім 
місяців медики поставили йому 
діагноз ДЦП. Відтоді почалася 
активна боротьба з хворобою та 
щоденна реабілітація дитини. 

– Ми їздили в Микулин-
ці на грязі та сірководневі ван-
ни, проводили іпотерапію, ро-
били водні процедури, лікували-
ся в клініці Козявкіна, займалися 
бейбі-йогою, – згадує пані Віра. – 
Степанко щодня відвідує басейн 
та приймає теплі ванни, година-
ми займається на тренажерах. 
Але всі наші зусилля не допомо-
гають нам побороти спастику 
– підвищений тонус м’язів, який 
не дає дитині повноцінно розви-
ватись і підвестися на ноги. 

У школі відмінник 
та найкращий друг

Степанко дуже щирий і приві-
тний. Він має багато друзів і радо 
проводить з ними час. Діти ра-
зом займаються на комп’ютері, 
дивляться телевізор, грають у 
футбол та святкують дні наро-
дження.

Хлопчик навчається у загаль-
ноосвітній школі. Всі шість кла-
сів закінчив з відзнакою. Що-

правда, він займається окремо 
від своїх однокласників, бо не 
встигає так швидко писати та чи-
тати. Однак виконує всі вимоги 
шкільної програми. Спершу за-
мість зошита мама малювала лі-
нійки в альбомі, адже букви Сте-
панкові вдавалися лише великі. 
А вже з третього класу хлопчик 
пише у звичайних зошитах, лю-
бить малювати, а в майбутньому 
мріє стати кухарем. 

– Степанко не може самостій-
но пересуватись, а спілкування 
йому вкрай необхідне, тому всі 
місцеві діти проводять свій віль-
ний час у нас вдома, а влітку – на 
подвір’ї, де граються, купаються 
у басейні або просто спілкують-
ся, – зауважує батько Григорій 
Солодкий.– Ми принципово не 

купуємо йому інвалідний візок, 
адже віримо, що незабаром син 
ходитиме. Куди потрібно, я ношу 
його на руках. Коли приходжу з 
роботи, вирушаємо з хлопцями 
до лісу, там у них є свій штаб, гра-
ємо у футбол, разом із Степан-
ком стоїмо на воротах. 

Недавно родина дізнала-
ся про те, що в Ізраїлі спастику 
знімають методом хірургічного 
втручання. Зібравши всю інфор-
мацію про це лікування, зрозумі-
ли, що це і є той шанс, якого вони 
так довго чекали. Операцію бе-
реться проводити ізраїльський 
нейрохірург Ліана Бен Едні. Вона 
вже має досвід у боротьбі з цією 
недугою. Її метод дає хороші ре-
зультати. Пані Віра поспілку-
валася з мамою дівчинки з Ро-
сії, яку прооперували три місяці 
тому. Вона вражена результата-
ми. Однак така операція вартує 
близько сорока тисяч доларів. 
Родина не в змозі зібрати таку 
суму, адже витрачає всі кошти на 
постійну реабілітацію дитини, 
без якої тіло Степанка може за-
знати деформації.

– Ми щиро надіємося на не-
байдужих людей, які подарують 
нашому синочку шанс самостій-

но встати на ноги, –  каже пані 
Віра та звертається з проханням 
допомогти до всіх небайдужих.

Ровесники Степанка мріють 
про комп’ютер, ролики або ве-
лосипед. Однак у дванадцятиріч-
ного хлопчика з Теребовлі зовсім 
інші бажання. Насамперед він 
хоче самостійно рухатися. А його 
мама мріє, що на свій випускний 
він запросить її на вальс. 

До здійснення мрії хлопчика 
залишилося півкроку. Сподіває-
мось, світ не без добрих людей і 
вже восени Степанко вирушить 
в Ізраїль. Для охочих допомогти 
родині Солодких надаємо рекві-
зити банківського рахунку:

Отримувач: «Приватбанк». 
Для фізичних осіб: номер 
рахунку 5168 7553 0870 
5546. Для організацій:   
номер рахунку 2924 4825 
5091 00, МФО 305299, ОКПО 
14360570. Також можна  
зателефонувати на номе-
ри 0672831200, 0677015825 
і дізнатися, як ще можна 
допомогти Степанкові.

Юля ТОМЧИШИН.

Чудове свято квітів провів колектив централізованої 
бібліотечної системи у Ланівцях. Біля приміщення біблі-
отеки для дорослих свої квіткові композиції представи-
ли всі сільські книгозбірні. Палаючі чорнобривці, розкіш-
ні троянди, розмаїття айстр і хризантем створювали не-
ймовірні квіткові картини. 

Працівники бібліотеки «вибудували» з квітів україн-
ські символи, сільські пейзажі, навіть вишиванки. 

Кожну композицію захищали юні таланти: хто - піс-
нею, хто - віршем. Із захопленням присутні слухали пісню 
«Сорочка мамина біла, біла…» у виконанні Соломійки До-
вгалюк з Білозірки. Хвилю емоцій викликав виступ духо-
вого оркестру і юних барабанщиць із Юськовець під керів-
ництвом сільського голови Михайла Кутраня. 

Світлана ПЧОЛА, директор Лановецької цен-
тралізованої бібліотечної системи. 

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

До мрії Степанка
Історія про муж-
нього теребовлян-
ського хлопчика 
та його батьків, які 
щоденно борють-
ся за здоров’я сво-
єї дитини, замість 
інвалідного візка 
носять сина на ру-
ках, а свій будинок 
перетворили на 
реабілітаційний 
центр, вже облеті-
ла всю Україну. 

Свято квітів і гарних емоцій 

Завідувач бібліотекою Лідія Козак  
з Іринкою Мороз із Борщівки.

Вероніка Семенчик,  
Каріна Кравчук, Іванка Ковальчук  

(с. Якимівні і Татаринці)

залишилося півкроку
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Раз у раз зиркав на дисплей 
телефону, чи бува не 
прийшло довгоочікуване 

повідомлення з банку. 
Зрозумівши, що далі чекати 
намарне, витрусив зі скарбнички 
пригорщу копійок на проїзд і 
подався на «біржу»…

Хронічне безгрошів’я гнітить та мо-
рально принижує будь-кого. Особливо 
молодих, сповнених сил та енергії юна-
ків і дівчат, які не можуть знайти робо-
ту, та старших людей, чия праця з рока-
ми знецінюється. А хіба не почуваються 
обділеними українські пенсіонери – усі, 
крім колишніх рангових чиновників чи 
депутатів? Хіба можуть достойно жити 
інтелігенти та робітники, якщо навіть за 
офіційними даними Держкомстату май-
же половина населення України отримує 
за свою працю менше 2500 гривень, хоча 
середня зарплата становить 3380 грн.

Рахунок іде на мільярди лише тоді, 
коли стосується необмежених пільг та 
привілеїв для обраних. Натомість, про 
тисячі чи навіть сотні гривень, які не 
були б зайвими у сімейних бюджетах пе-
ресічних українців, ніхто з урядовців і 
чути не хоче. На тлі прихованої інфляції, 
тотального подорожчання товарів і по-
слуг, а відтак – реального зниження рів-
ня життя, наші зарплати, пенсії та соці-
альні виплати залишаються чи не най-

нижчими на всьому пострадянському 
просторі. 

Часті скарги влади на перманентну 
світову економічну кризу не витриму-
ють жодної критики, бо за останній рік 
кількість мільйонерів в Україні зросла з 
двох до трьох тисяч осіб. Тож на чиємусь 
полі гроші таки родять, інша справа, що 
не всі можуть там пастися.

…Майже 35 тисяч гривень – на оздо-
ровлення одного депутата, приблиз-
но ще стільки ж становить його місяч-
на зарплата разом з компенсацією ви-
трат, пов’язаних з виконанням депутат-
ських повноважень. Для повноти карти-
ни усі ці суми треба помножити, як міні-
мум, на 450, якщо не враховувати матері-
альних оздоровчих ін’єкцій для міністрів, 
чималого чиновницького апарату Кабмі-
ну, Адміністрації Президента, інших ви-
сокопосадовців.

Для мільйонів українців держава вже 
давно стала злою мачухою і грабує їх по-
чорному серед білого дня. 

То не доплачує, то не виплачує, від-
бирає непомірно високими податками 
чи безцеремонно забирає через суди. І, 
за великим рахунком, справа не лише в 
тому, що особисто мені та ще сотням ти-
сяч безробітних в Україні уряд впродовж 
місяців затримує платежі. Суть пробле-
ми набагато глибша: якщо влада не за-
хищає, а тільки гнобить та дискримінує, 
значить вона – антинародна.

Вкотре за останні два місяці, обнадію-
ючи безробітних, працівники «біржі» ін-
коли навіть заздрять їм, адже вони також 
невчасно отримують зарплату.

Опосередковано підтвердила 
це і перший заступник 
директора обласного 

центру зайнятості Олександра 
Островська:

- Згідно з нормативними документа-
ми служби зайнятості першочергово фі-
нансується виплата допомоги з безро-
біття. І тільки потім наші працівники мо-
жуть отримати заробітну плату. 

За словами Олександри Зіновіївни, 
на початок серпня майже 13,5 тисячі жи-
телів області мали статус безробітного. 
Тим, хто має право на виплати, нарахову-
вали у середньому по 911 гривень на мі-
сяць.

 - У порівнянні з початком січня цього 
року допомога з безробіття зросла на 7,5 
відсотка, - зауважила Олександра Ост-
ровська, наголосивши, що базові центри 
зайнятості завжди своєчасно здійсню-
ють усі нарахування, щодекади замовля-
ють необхідні кошти та без затримок пе-
редають відомості в органи Держказна-
чейства. 

Також вона порадила безробітним 
більше цікавитися своїми правами та 
обов’язками:

 - Кожного, хто отримав статус безро-

бітного, постійно «супроводжують» осо-
бисті консультанти. У них можна дізнати-
ся відповідь на багато запитань, які хви-
люють, у тому числі і про суму допомоги 
та порядок її виплати. Також центри за-
йнятості постійно організовують різно-
планові семінари та навчання, практику-
ють виїзди спеціалістів на місця.

Озброївшись цією корисною інфор-
мацією, попрямував у Головне управ-
ління Державної казначейської служби 
України в області, однак вже на прохід-
ній повідомили, що «нікого з начальства 
немає».

Натомість, мені таки вдалося потра-
пити до заступника управління держав-
ного казначейства у Тернополі. Іван Яре-
ма від коментаря про затримки з випла-
тами допомоги з безробіття відмовився, 
зауваживши, що установа здійснює роз-
рахунки з клієнтами «у міру надходжен-
ня коштів».

- Нібито «казна» вже перекинула гро-
ші у банк. Не сьогодні - завтра чекайте, - 
це почув вже від працівників Тернопіль-
ського міськрайонного центру зайнятос-
ті.  

Вийшов звідти підбадьореним. Зна-
чить, до 25-го ще встигну погасити кре-
дитку, якою не раз довелося розрахову-
ватися у супермаркетах. Щоправда, на 
ринку  продукти дешевші, проте там не-
має терміналів, а в мене – готівки. Тож 
вибирати не доводилося…

Не тільки у Наталії 
Юріївни під час останніх 
парламентських виборів 

була мрія. 
Я й дотепер мрію. Не про гроші, яких 

часом бракує, не про статки, яких ніко-
ли не мав, не про кар’єрне зростання, 
від якого не раз відмовлявся, і навіть не 
про здоров’я, яке з роками не міцнішає. 
Мрію про те, щоб нарешті здійснилися 
мрії моїх дітей. Щоб не довелося їм шука-
ти щастя та достатку у світах. Щоб здоро-
вими і розумними зростали поруч з ними 
мої внуки. 

А ще мрію про країну, якої, напевно, 
вже й не застану. Не обов’язково «квітучу 
та сильну», бо це –  не головне. 

Хай наша країна стане людяною. Це 
значно важливіше.

Юрко СНІГУР. 

Офіційна  
статистика

Станом на перше 
серпня кількість зареє-
строваних безробітних в 
Україні становила 451,5 
тисячі осіб, з них отри-
мували допомогу з без-
робіття – 353,5 тисячі, 
проходили професійне 
навчання – 16,2 тисячі та 
брали участь у роботах 
тимчасового характеру – 
2,8 тисячі осіб.

Серед зареєстрова-
них безробітних: жін-
ки – 254,6 тисячі осіб 
(56,4%); молодь – 189,0 
тисяч (41,9%); особи, які 
проживають у сільській 
місцевості – 165,3 тися-
чі (36,6%); особи, які ма-
ють додаткові гаран-
тії у сприянні працевла-
штуванню –  161,7 тисячі 
(35,8%).

Українцям перестали виплачувати допомогу з безробіття, -
про це 3 серпня розповіли журналісти ТСН.

Завітали до мене Микола Азаров та Наталя Королевська і на-
магаються пояснити, чому вже третій місяць українці не отри-
мують допомоги з безробіття. 

- У казні зовсім «німа грошів», бо їх з’їли літні канікули депута-
тів. Тільки після матеріального стимулювання слуг народу бю-
джет схуд на десятки мільйонів, -  повідомив мені Микола Янович, 
нервово клацаючи рахівницею. 

-А я ж казала! Я всім розповідала, що у мене була мрія сотво-
рити в Україні економічне диво. Тоді грошей точно для всіх виста-
чило б, – не стримала емоцій соціальний міністр.

 - Та не займайтеся словоблуддям, Наталіє Юріївно. Вибори, на 
яких ви «пролетіли», вже давно закінчилися, а з ваших колишніх 
мрій ще й досі вся Україна сміється. Нагородили ми вас за труди 

неправедні м’яким кріслом, то й сидіть тихенько і не заважайте 
покращувати життя тим, від кого залежить і ваше, і моє май-
бутнє, - перебив її прем’єр і значуще додав, -  нардепам у  першу 
чергу  виплатили відпускні та лікувальні, щоб восени, повернув-
шись із вирію у стіни  Верховної Ради, вони спересердя  не відпра-
вили у відставку весь уряд.

- Але ж у нас - більшість, - спробувала заперечити велика мрій-
ниця.

- З нею у Кабміну розрахунки за окремою шкалою. Піднята у 
парламенті рука Чечетова, й справді, на вагу золота…

Чи то завивання сигналізації на автомобілі сусіда, а чи гудін-
ня водопровідної труби у сусідки обірвали цей дивний сон, проте, 
поганий настрій залишився на весь день.

У держави забракло грошей 
на допомоги та дотації. Люди 
нарікають на депутатів, які ви-
смоктали із бюджету відпускні.

Міністра соціальної політики, 
безгрішні безробітні дивують, бо 
її запевнили в іншому. 

«Всі платежі, нараховані за 
червень, були повністю викона-
ні. Мені це питання доповіла го-
лова служби зайнятості Лазебна 
Марина Володимирівна», - зая-
вила Наталя Королевська.

У Держслужбі зайнятості те-
лефоном пояснили, що комен-

тувати нічого, бо вони все до ко-
пієчки перерахували до скарб-
ниці. 

Чому кошти не доходять до 
адресатів, у казначейській служ-
бі пояснили також у телефонно-
му режимі: «Видатки центру за-
йнятості не є соціально захище-
ними видатками. Передусім ви-
плачуються захищені видатки». 

По-простому, це означає, що, 
насамперед, гроші виділяють на 
зарплати. На допомоги та дота-
ції фінансів бракує, - зробили ви-
сновок у ТСН. 
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У Тернополі освятили 
та передали державні 
прапори України для 

підшефних військових 
одиниць та центрального 
штабу ВМС України. 

Під час перебування делегації 
області у Севастополі, керівництво 
ВМС України звернулось із прохан-
ням до Дня Державного прапора 
допомогти у виготовлені знамен 
для підшефних військових оди-
ниць та центрального штабу ВМС 
України.

Прапори виготовили для про-
тичовнового корвета «Терно-
піль», рятувально-буксирного суд-
на «Кременець», протипожежного катера «Борщів», військової 
частини А2290. Усього – 16 знамен. Також виготовили Держав-
ний Прапор України розміром 9х6 метрів для штабу Військово-
Морських cил Збройних cил України.

Варто зазначити, таку акцію в історії області провели уперше.

Немає нічого 
кращого за ніжний 
дитячий сміх. 

Тільки діти можуть 
радіти щиро, сприймати 
цей світ таким, яким 
його створив Бог. Вони 
не знають, що таке 
ненависть чи заздрість, 
вони чисті та відкриті. 
Ці маленькі промінчики 
сонця  вчать нас любити, 
бачити приємне в сірих 
буднях.  

Малеча у селі Жукові Бе-
режанського району завдя-
ки представникам товариства 
Віри Євангельської упродовж 
двох днів – 16-17 серпня - мала 
змогу порівняти, що є кра-

щим - захоплюючі, цікаві ігри 
на свіжому повітрі чи години, 
проведені в кімнаті за моніто-
ром комп’ютера. 

Безкоштовно було вста-
новлено батути, надувні гірки. 
Першого дня інструктори про-
водили конкурси, розучували 
з дітворою пісні, грали у во-
лейбол, готували міні-виставу. 

Наступного дня діти висту-
пали перед своїми батьками. 
Маленькі актори демонстру-
вали, як не ступити на доро-
гу зла, а слідувати за голосом 
свого серця, навчитись при-
слухатися до його підказок. 

Гурт «Нове життя» вико-
нував чудові пісні Джорджа 
Давидюка та багатьох інших 
композиторів. Ці люди  неві-

домі широкому загалу. Вони 
не прагнуть слави, всесвітньо-
го  визнання. Просто їх пісні 
справжні, написані серцем, яке 
по вінця наповнене любов’ю. 

Під кінець вечора усіх  на-
городили смачними цукерка-
ми, щирою похвалою та поба-
жаннями завжди бути чемни-
ми, добрими, слухатись бать-
ків. 

Це маленьке свято надов-
го залишиться в пам’яті. Люди 
отримали задоволення від  
дзвінких дитячих голосів, сві-
жого повітря і чудової атмос-
фери. Звісно, кожен по-своєму 
бачить картинку, але чим на-
повнене серце, те говорять 
наші вуста…

Інна ДАНИЛКІВ.

Днями близько півсотні учасників об’єднаних товариств 
українців переселених з Лемківщини, Надсяння, 
Бойківщини, Любачівщини та Холмщини взяли участь 

у зйомках документального фільму «Сумні і горді спогади 
депортованих українців». 

Ініціаторкою 
створення цього 
фільму стала ві-
домий тернопіль-
ський фітотера-
певт Марія Трой-
чак. Її предки на-
родилися на Лем-
ківщині у селі 
Яселко Сяноцько-
го повіту.

Іноді нам по-
трібно пройти все 
життя, щоб зу-
стріти те, від чого 

будеш радіти і жити, – розповідає пані Марія. – Так, я у свої п’ятдесят, після 
смерті батьків і чоловіка, відкрила для себе землю обітовану – Лемківщину. 
Вперше я приїхала сюди у 2002 році разом з групою однодумців, котрі, як і я, 
хотіли побачити ті високі гори та бескиди, босоніж походити рідними стеж-
ками, впорядкувати і відновити зруйновані цвинтарі, відродити пам’ять про 
батьківщину. 

Цей фільм буде створений на основі матеріалів, які Марія Тройчак збира-
ла протягом п’ятнадцяти років. Це записи щоденників, фотографії та відео. 

Окрім цього, протягом трьох днів у Тернополі відзнімали історію про те, 
чим живуть родини депортованих українців сьогодні, як плекають культуру 
і традиції своїх предків, до чого прагнуть і про що мріють. 

Активну участь у зйомках взяли настоятель храму Всіх Святих Укра-
їнського народу, доктор-отець Володимир Гринда, заслужений працівник 
культури Володимир Верней, перший голова суспільно-культурного товари-
ства «Надсяння» професор Йосиф Свинко, голова ревізійної комісії цього то-
вариства Омелян Черняк, громадська діячка Богуслава Палкова, фольк-гурт 
«Подоляни» під керівництвом Мирона Хмурича та діти депортованих родин 
Олеся Круковська, Максимко Петрик і Андрій Тичинський.

Приблизно через місяць фільм буде готовий. Тож дуже скоро трагічна і 
водночас героїчна історія українців, яких примусово виселили з рідних зе-
мель, буде екранізована. У ній зібрані справжні факти, щирі спогади, сокро-
венне ставлення до минулого і щира віра у світле майбутнє. 

Юля ТОМЧИШИН.

Молоді українці з тридцяти 
країн світу з’їжджаються 
до обласного центру, 

щоб взяти участь у Форумі 
української молодої діаспори 
«Тернопіль-2013». 

Цей захід вперше відбувається у на-
шому краї і складається з трьох частин: 
молодіжного табору, І Свiтoвого Кoнґресу 
Украïнських Мoлoдiжних Органiзацiй та 
Діаспора-фесту.   

Форум об’єднає всі українські моло-
діжні та студентські організації в діаспо-
рі, – зазначив голова Світового конгресу 
українських молодіжних організацій Ми-
рослав Гочак. – Хлопці та дівчата протя-
гом кількох днів перебуватимуть у табо-
рі «Сокіл», що на Збаражчині. Ровесни-
ки з Тернополя проведуть для них цікаві 
майстер-класи та конкурси, а також пре-
зентують роботу своїх громадських орга-
нізацій.

За словами члена оргкомітету заходу 
Степана Барни, на Світовий конгрес мо-
лоді запросили депутатів всіх обласних 
рад Західної України, міськради Тернопо-
ля та районних рад, представників духо-
венства усіх конфесій, депутатів Верхо-
вної Ради і навіть Президента України.  

Офiцiйне вiдкриття Кoнґресу мо-

лодіжних організацій 
вiдбудеться в пoнедiлoк, 
26 серпня, o 12 гoд. в залі 
обласного драмтеатру.

Прoграмoю захо-
ду передбаченi насиче-
ні тематичнi сесiï, пре-
зентація звiтiв прo 
дiяльнiсть мoлoдiжних 
oрганiзацiй дiаспoри, зу-
стрічі та неформальне 
спілкування з представ-
никами грoмадських i 
молодіжних організа-

цій України, розробка спільних проектів 
тощо.

Захід має на меті згуртувати керів-
ників українських молодіжних організа-
цій діаспори навколо ідеї кoнсoлiдацiï та 
об’єднання світового українства, розбу-
дови міжнародних структур та розвитку 
неформальних форм навчання; змiцнити 
iснуючi та зав’язати нoвi кoнтакти з мо-
лоддю, підприємцями, громадськими та 
культурними діячами Украïни.

На завершення форуму 27 серпня на 
літній естраді парку Шевченка відбудеть-
ся «Діаспора-фест» – спільний концерт 
виконавців з України та діаспори. 

Для участі у I Кoнґресі СКУМО гро-
мадським організацям з України необ-
хідно до 22 серпня запoвнити вiдпoвiдну 
реєстрацiйну фoрму та надіслати її на 
електронну адресу marta.vitvitska@gmail.
com. Кожен учасник СКУМО при реєстра-
ції має сплатити добровільний внесок 
на розвиток Світового Конгресу Україн-
ських Молодіжних Організацій.

Кoнтакні oсоби для реєстрацiï 
учасникiв з Украïни: Марта Вітвіцька, 
marta.vitvitska@gmail.com – 0966492718, 
Андрій Савчук, savchuk27@rambler.ru – 
0662928784

Юля ТИМКІВ.

Так просто творити добро

У Тернополі відзняли фільм 
про депортованих українців

Молода діаспора гостює 
у нашому краї

Освятили прапори 
для військових моряків



№11/21 серпня 2013 року Надзвичайні новиниНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 nday.te.ua

Під час прес-конференції в 
Управлінні МВС України в Тер-
нопільській області правоохо-
ронці радили, як вберегтися від 
крадіїв.  

– Один із найпоширеніших 
способів заволодіння чужим 
майном є квартирні крадіжки, – 
зазначив заступник начальника 
карного розшуку Анатолій Гус-
ка. – Як свідчить практика, зло-
чини скоюють переважно у буд-
ні дні, коли мешканці квартири 
знаходяться на роботі. Найроз-
повсюдженіші способи проник-
нення в оселю – пошкодження 
серцевини замка, підбір клю-
ча або використання відмичок. 
Неякісні двері та замки – це вже 
провокація для скоєння злочи-
ну. 

Правоохоронці зазначають, 

що найбільше грабунків чинять 
заїжджі гастролери. Вночі вони 
можуть проникнути в кварти-
ру через пластикові вікна, якщо 
господарів немає вдома. 

– Злодії відтискають або роз-
бирають вікна, – розповів на-
чальник сектору НДЕКЦ при 
Тернопільському міськвідділі 
Сергій Янусь. – Якщо ваша квар-
тира розташованна на першому 
поверсі, варто подбати про ме-
талеві решітки. 

Фахівці радять встановлю-
вати у будинках чи квартирах 
подвійні двері та укріпити їх 
двома-трьома надійними зам-
ками. Найбільш вразливі замки 
з циліндровим механізмом під 
плоский ключ та замки з хрес-
товидним циліндровим меха-
нізмом. Для їх відкриття злоді-

єві достатньо кількох секунд. 
Натомість крадії практично не 
беруться відчиняти сульвадні 
замки з покращеними захисни-
ми властивостями. 

Щоб вберегтися від квар-
тирної крадіжки, варто зверну-
тися до спеціалістів Державної 
служби охорони або до будь-
якої іншої охоронної структури, 
якій ви довіряєте, – зазначив на-
чальник центру технічного об-
слуговування ДСО Олексій Дзю-
ра. Вам не тільки встановлять 
надійну сигналізацію, а й по-
стійно наглядатимуть за  квар-
тирою. Міліціонери приїдуть за 
лічені хвилини, коли до хати за-
вітають непрохані гості. До сло-
ва, за останні три роки, не було 
пограбовано жодної квартири, 
яку охороняла ДСО. 

Довіряти міцному замку чи 
охоронній фірмі – справа кожно-
го. Головне заздалегідь подбати 
про безпеку власної оселі, аби в 
майбутньому не шкодувати за 
втраченим. 

Юля ТИМКІВ.

Квартири тернополян грабують гастролери 
або  Як  захистити  власну  оселю

У цьому році в області пограбували близько 90 
квартир. Майже пів сотні цих злочинів розкриті. 
Найбільше постраждалих у Тернополі. Згідно 

із щорічною статистикою, більшість крадіжок 
припадає на літні місяці (період відпусток) і тривалі 
свята, коли багато людей виїжджають за межі міста, 
залишаючи свої оселі без нагляду. 

На автодорозі Тернопіль-Хмельницький, 
біля села Порохня Волочиського району, 

20 серпня, близько 4.30, сталася 
ДТП - вантажівка «МАЗ» зіткнулася 

з мікроавтобусом «Volkswagen». 

У результаті жахливої автопригоди загинуло дев’ятеро па-
сажирів мікроавтобуса - тернопільських підприємців. Водія 
«МАЗа» доправили до районної лікарні

У зв’язку з інцидентом обласна влада створила спеціаль-
ну комісію для розслідування обставин ДТП. А Тернопільська 
міська рада надасть всю необхідну допомогу при транспорту-
ванні та похованні загиблих, повідомили у прес-службі мерії. 

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з ке-
руванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Остаточну причи-
ну трагедії встановлять правоохоронці. Наразі відкрито кри-
мінальне провадження за частиною 3 статті 286 - порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами. 

Сьогодні у Тернополі - день жалоби за загиблими підпри-
ємцями.

Аварія на Хмельниччині 
забрала життя дев’ятьох 

тернопільських підприємців

Керівника виконавчої служби 
спіймали на 5 тис. грн. хабара

Керівник відділу Державної 
виконавчої служби одного з районів 
отримав неправомірну вигоду за 

сприяння щодо зняття арешту з майна, 
повідомили у прес-службі прокуратури 
області.

До керівника відділу ДСО одного з районів звер-
нувся місцевий мешканець з проханням зняти з аре-
шту майно, яке належить йому на праві власності - 
1/2 нежитлового приміщення.

Посадовець вирішив скористатися службовим 
становищем, аби поліпшити своє матеріальне ста-
новище і погодився за 5 тисяч гривень не зволікати 
з підготовкою необхідних документів. Але скорис-
татися незаконно отриманими коштами чиновнику 
не вдалося - його затримали правоохоронці.

За цим фактом розпочато кримінальне прова-
дження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання непра-
вомірної вигоди). Досудове розслідування здійснює 
слідче управління УМВСУ в області. 

Якщо вину посадовця доведуть, йому загрожує 
до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Проти корупціонерів вже 
порушили 55 справ 

Цьогоріч на Тернопільщині 
розпочали 55 кримінальних 
проваджень про корупційні 

правопорушення, з них 32 - 
скерували до суду, повідомили у 
прес-службі прокуратури області.

Наразі обвинувальні вироки винесе-
но у 20 справах. Засуджених позбавле-
но спеціальних звань і рангів, а також 
права займати посади, пов’язані із вико-
нанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій.

Загалом, серед притягнутих до кримі-
нальної відповідальності - п’ятеро право-
охоронців, двоє працівників державної ви-
конавчої служби, у тому числі - начальник 
районного відділу ДВС, начальник відділу 
митниці, керівник відділу реєстраційної 
служби органу юстиції, заступник керів-
ника відділу районної ради, три керівни-
ки органів місцевого самоврядування, по-
садовці юридичних осіб публічного права. 

Міліціонер за дві тисячі євро 
обіцяв приховати злочин

Продемонструвати 
вміння своїх 
чотирилапих 

помічників 
зібралися кінологи з 
міськрайонних відділів 
міліції області та з 
пенітенціарної служби. 

У змаганнях взяли участь 
12 німецьких вівчарок, адже ці 
собаки, за словами кінологів, є 
найбільш пристосованими до 
міліцейської служби.

У кінологічному центрі 
утримують 15 собак, ще  8 до-

помагають нести службу в ра-
йонних відділах міліції. Лише 
цьогоріч чотирилапі «правоо-
хоронці» допомогли розкрити 
понад сотню злочинів.

Змагання серед кіноло-
гів проходили у чотири етапи 
протягом двох днів. Службові 
собаки демонстрували нави-
чки із загального курсу дреси-
рування, змагалися у комплек-
сі вправ із спеціальної підго-
товки, долали смугу перешкод, 
сумлінно виконували різні ко-
манди інструкторів. 

За підсумками у командних 
змаганнях перше місце здобу-
ли кінологи обласного кіноло-
гічного центру при УМВС в об-
ласті, друге завоював Чортків-
ський райвідділ міліції, а треті-
ми стали кінологи з пенітенці-
арної служби.

Переможці турніру пред-
ставлятимуть Тернопільщи-
ну на всеукраїнському чем-
піонаті з багатоборства кі-
нологів, який відбудеться у 
вересні в Одесі,  повідомляє         
mvs.gov.ua.

У Тернополі відбувся відкритий чемпіонат кінологів

Підприємництвом 
можна займатися з 16 років

Фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і бажає займа-
тися підприємницькою діяльністю, можуть надати повну ци-
вільну дієздатність. 

При наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), пі-
клувальника або органу опіки та піклування таку особу можуть 
зареєстровувати підприємцем. За такої умови фізична особа з 
моменту державної реєстрації її як підприємця набуває повної 
цивільної дієздатності. 

Відповідна норма передбачена ч. 3 ст. 35 Цивільного кодек-
су України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та допо-
вненнями. 

Водночас, нагадуємо, що питання взяття на облік самозайня-
тих осіб  в органах державної податкової служби визначено у ст. 
65 Податкового кодексу України. 

Детальніші роз’яснення з даного питання ви можете отрима-
ти, завітавши на веб-портал Міндоходів України (minrd.gov.ua) та 
суб-сайті ГУ Міндоходів у Тернопільській області (tr.minrd.gov.ua), 
або за телефоном: 15-07, 52-12-27.

Інформаційно-комунікаційний відділ об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів в області.

Начальника 
одного з секторів 
Тернопільського 

міськвідділу обласної 
міліції затримали 
за вимагання 
неправомірної вигоди, 
повідомили у прес-
службі прокуратури 
області. 

Правоохоронець вимагав у 
мешканця обласного центру 
дві тисячі євро. За ці кошти мі-
ліціонер пообіцяв не притягу-
вати тернополянина до кри-

мінальної відповідальності за 
вчинення протиправної діяль-
ності, пов’язаної з незаконним 
збутом наркотичних засобів. 

До посередницьких послуг 
посадовець залучив свого зна-
йомого, проте під час отриман-
ня хабара їх затримали. Отри-
мані кошти вилучили. 

Відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 4 ст. 368 КК 
України. За такі дії працівни-
ку правоохоронного органу за-
грожує до 10 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна. 



№11/21 серпня 2013 рокуТалант і слава Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 7nday.te.ua

– Романе,  розкажи про 
себе,  де народився, навчався ?

– Народився я  в селі Вишнів-
чик на Теребовлянщині. Навчав-
ся в Теребовлянській гімназії. А 
недавно вступив у Львівський 
національний університет ім. 
І. Франка, чим дуже втішаюся і 
хвалюся. Скажу про себе, що я 
дуже люблю змінювати ланд-
шафти. Ось побував у Польщі. 
Море вражень… Власне, збирав-
ся вступати в Люблінський уні-
верситет, але за кілька днів до 
оголошення списків абітурієн-
тів вирішив  їхати назад в Укра-
їну. 

– З чим було пов’язане твоє 
повернення?

– З тим, що я зрозумів кіль-
ка речей. По-перше, українець, 
який продукує ідеї, тобто дума-
ючий українець, потрібен Поль-
щі більше, ніж вона йому. По-
друге,  і це вже така стара істина, 
на все свій час. 

– А що привело тебе у літе-
ратуру?

– У шістнадцять я зрозу-
мів, що всі з себе  щось «показу-
ють», а мені цього бракує. Вирі-
шив і собі «повипендрюватися» 
(сміється). А якщо серйозно, то 
насправді й  не знаю, з чого все 
почалося. Я прагну займатися 
творчістю, і поки що найкращою 
формою для мене є література. 
Ще мене цікавить живопис, тро-
хи музика. 

– То що ж тебе спонукало 
написати в такому ранньому 

віці книжку?
– Це умови, оточення, події, 

які на той час були. Мій деся-
тий клас, мої шістнадцять років, 
дурна голова… А ще постійне ба-
жання проявити себе.

– Чи не виникла в тебе, 
бува, зіркова хвороба?

– Сподіваюсь, вона вже мину-
ла. У  будь-якому разі, визнання 
– це не мета мого життя.

– Як писалася книжка, про 
що вона?

– Дуже динамічно, під музи-
ку. Сама книжка –  збірка новел, 
кожна з яких є абсолютно ін-
шою. Об’єднує їх щось таке, що 
можна лише легенько відчути. 
Та болючі питання, звичайно, 
присутні. Наприклад, справед-
ливості. Це мене турбує, особли-
во в стосунку до нашої держа-
ви. Україна – невичерпний мате-
ріал для писання… Коли я був у 
Польщі, то не написав ні рядка. 
І це нормально, коли приїжджа-
єш в країну і не маєш за що заче-
питися. Значить, в цій державі 
все добре. Просто письменнику 
завжди легше ставити діагнози, 
бо недоліки швидше кидають-
ся в очі… А взагалі, я хотів би на-
писати найчистішу, найсвітлішу 
книжку.

– Хто є персонажами твоїх 
новел? 

– Цілком реальні люди. Або 
ті, які можуть бути такими. Біль-
шість із них середньостатистич-
ні, але є і непересічні особистос-
ті. Я пишу про людей, яких мож-

на зустріти на вулиці. Буває, що 
особа цілком стандартна, але з 
нею стаються цікаві події. Це все 
пишеться спонтанно. Інколи на-
віть у транспорті з’являються 
ідеї. 

– Хто допоміг видати книж-
ку? 

– Це МАН – Мала академія 
наук України, люди, які  взяли і 
без всяких балачок проспонсо-
рували книжку.

– Кому першому прочитав 
свої тексти?

– Домашнім. Батьки послу-
хали, але «вау, клас!» не сказали.  
Натомість зауважили: мовляв, 
якщо хочеш – пиши, але нащо 
воно тобі треба…Першим рецен-
зентом була Ірена Карпа, потім 
Кузьма Скрябін, Сашко Лірник…

– Кого з письменників сам 
читаєш? 

–  З поезії читаю і раджу Бог-
дану Матіяш. Її вірші дуже світ-
лі та солодкі. У польського пись-
менника Яна Твардовського 
є надзвичайно сильні речі. До 
речі, обоє – релігійні люди, що я 
дуже ціную. Також я  в захоплен-
ні від Сергія Жадана. Його пое-
зіям найбільше хочеться  віри-
ти. Люблю лірику Андруховича. 
З прози – Тарас Прохасько. Якщо 
хтось вважає, що постмодернізм 
– це фігня, то одразу відповім: 
читайте Прохаська. З польських 
письменників імпонують Таде-

уш Конвінський, Януш Вишнев-
ський. А зараз я  читаю Іздрика.

– Література для тебе – це  
праця чи просто захоплення?

– Ні, це не праця. Та дуже бо-
юся, що вона стане працею. А за-
раз це, певне, те, куди я втікаю 
від всіляких життєвих проблем. 

– Як ставляться батьки, 
друзі до твоєї несподіваної 
слави?

– От сьогодні я був в універ-
ситеті у Львові  й мене впізна-
ло двоє людей. Приємно. Мама 
каже: «Ого!». Хоча спочатку 
батьки цього не схвалювали. Ка-
зали, щоб думав, куди піти далі 
вчитися, про перспективи. Але 
тепер розуміють, що для мене 
це чудово. Я вступив на філоло-
гію. Батьки задоволені, адже це 
те, чого я хотів. Щодо друзів, то 
нікому не розповідав про свою 
писанину. Думав, прийду вже з 
книжкою, до якої написали ре-
цензію Кузьма, Карпа, і всі зди-
вуються. Так і було. 

– Чи допомагає  популяр-
ність знайомитися з дівчата-
ми?

– Гм… Дівчата,  які читають, 
особливо чарівні, і так стаєть-
ся, що я з ними найчастіше спіл-
куюся. Головне, щоб дівчина не 
була тупа, бо гріш їй ціна. Але є 
ще дурнуватий стереотип: деякі  
дівчата думають, що письмен-
ники вже всі померли, живих 
немає і на Котляревському – кі-
нець. Ще десь там є Гончар. І все. 
Однак є такі, що обізнані з літе-
ратурою, з ними –найцікавіше.

– Чи віриш ти, що святі 
справді не вимовляють «р»?

– Зараз поясню. Своєю книж-

кою я закликаю жити просто, 
бути як діти. А маленькі діти 
справді святі.  Ангелики. І вони 
не вимовляють «р».

– Чи допомагає тобі у жит-
ті віра?

– Я людина релігійна. Якщо 
ти в щось віриш,  це додає сили.  
Я вірю в Бога, який не вимагає 
процедур, постійного повто-
рювання чогось… Для мене Він 
друг. Це не бородань, який си-
дить  на хмарі та слідкує лише за 
нашими промахами. І треба спіл-
куватися з Богом.  До храму я хо-
джу, щоб поговорити з Ним. Не 
сприймаю людей, які думають, 
що церква збирає тільки гроші 
й через це не йдуть туди. Треба 
шукати Бога, а не дивитися за 
тим, що роблять інші. 

– Як ти ставишся до себе?
– Доволі скептично, навіть 

критично. Іноді треба трохи собі 
крила обскубувати. До свого 
життя ставлюся як до подарун-
ка  Божого…  Розумію, що на зем-
лі ми, як в готелі, тобто  тимча-
сово.

– Яке твоє хобі?
– Байдикування, яке  я  що-

разу по-іншому називаю. Моє 
хобі – це переправлятися з однієї 
точки в іншу… Мандрувати. Але 
щоб в тій, іншій точці, на мене 
чекали.

– Чого як для юного авто-
ра більше – критики чи схва-
лень?

– Схвалюють те, що у сво-
їєму віці я роблю такі речі. Ба-
жають успіху, кажучи при цьому, 
що не знають, як воно далі буде. 
Є й критика. Але я вдячний тим, 
хто мене «обламує». За словами 
Кузьми, треба слухати критику 
тих, хто досягнув більше, ніж ти, 
бо навіть ті, хто з тобою  на рів-
них, можуть просто заздрити…

– Кілька слів на закінчення 
нашим читачам.

– Хочу сказати, щоб люди 
звертали більше уваги на те, 
що є.  Вимикайте телевізор, бо 
це обмежує. І поки  на землі все 
«окей», ставте собі за мету дові-
датися про це.

Віра ХОМ’ЯК.

       Чому святі 
не вимовляють «р»?

Знає юний 
письменник 
з Теребовлі

Відтоді, як у модному в Україні видавництві 
«Зелений пес» братів Капранових вийшла 
перша книжка Роми, він встиг закінчити 

одинадцятий клас, побував у Польщі та став 
студентом. «Наш ДЕНЬ» спілкувався з юним 
письменником про життя, вибір, захоплення, щастя. 
А також про Бога, людей, українську дійсність... Про 
святих, врешті-решт. Тобто про все, що він описує і в 
своїх книжках. 

17-річний Роман Чи-
харівський у  досить 
юному віці дізна-
вся, що таке популяр-
ність,  випустивши у 
світ  книжку «Святі не 
вимовляють «р». Про 
школяра з Тернопіл-
ля  заговорили Ірена  
Карпа, Кузьма Скря-
бін, Сашко Лірник і 
багато інших знаме-
нитостей. А поет та 
есеїст Андрій Люб-
ка навіть охаракте-
ризував його «хлоп-
чиськом, який нахаб-
но відчиняє двері лі-
тератури». 
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На імпровізованій сцені виступали сільські талан-
ти. З’їхалися до Котюжин і гості. Глядачів не бракува-
ло – на свято зійшлися дорослі та діти ще й з сусід-
ніх сіл.

 Уже котрий рік подібне дійство організовують за-
відуюча місцевим клубом Тетяна Хільчук, педагогіч-
ний колектив школи з директором Лідією Воробець, 
керівник народного аматорського ансамблю танцю 
«Пролісок» Євдокія Загазей. Усі вони вдячні за під-
тримку сільському голові Василеві Коляді.

А тим часом вирувало, дзвеніло свято... Поетич-
ні рядки про рідні Котюжини, про те, що хвилює нині 
найбільше простих трударів, які зустрічають нелег-
кою працею світанки і проводжають пізні вечори, чи-
тали Іван Панчук, Сергій Пахлан. Тривожила душу 
«Мамина сорочка» у виконанні Марії Гороховської та 
її доньок Іванки й Тетяни. Найпотаємніші струни душі 
будила і пісня «Чорна гора», її подарував присутнім 
Юрій Хільчук. Музичні вітання дарували сім’я Воля-
ніцьких з Кривчиків, Іванна Шандрук і Таїсія Дячина 
з Бодаків, Артем Кравець, ансамбль «Вишнівчанка», 
Віта Чубик. Щирі оплески отримали і Марія Мандибу-
ра, лауреати всеукраїнських конкурсів Тетяна і Руслан 
Лещишини та Сер-
гій Рогівський. Весе-
лили присутніх На-
таля Путькалець ра-
зом з «Галицькими 
музиками», Окса-
на Жила з донь-
кою Роксоланою та 
фольклорний колек-
тив «Луб’янецький 
цвіт», а також Ма-
рія Бороздіна. Зліта-
ли у простір мело-
дії на саксофоні від 
Зої Поліщук у пісен-
ному супроводі Лесі 
Сороки.

І, звичайно, дов-

го не відпускали зі 
сцени котюжани сво-
їх улюбленців – коло-
ритний жіночий ан-
самбль «Любисток». 
А також гордість села 
– народний аматор-
ський ансамбль тан-
цю «Пролісок» і його 
наймолодшу гру-
пу – малюків од двох 
до п’яти років з тан-
цем «Весела дітвора». 
Жару каблукам додав 
ще й зразковий ама-
торський колектив із 

сусідніх Вікнин - «Візерунок».
Можна було також насолодитися виставкою ма-

люнків і фотографій Марії та Юрія Шведів, вишивка-
ми їхньої мами Леоніди. Неординарними виробами з 
глини Ірини Цегляк.

Тим часом у наметах чаклували господині і госпо-
дарі. Тут вам перчене сальце, борщ з пампушками, ва-
ренички і паляниці... Домашня наливочка, а на десерт  
- солодощі – найсмачніші, такі, які випікають для най-
дорожчих гостей. 

Село веселилося, жартувало, сміялося, незважаю-
чи на вічні клопоти. Тихий серпневий вечір аж тріш-
ки зажурився, що скоро на Котюжини опуститься ніч 
і стихнуть грайливі мелодії...

Зіна КУШНІРУК. 
Фото Івана ПШОНЯКА.

Веселилося, 
жартувало, сміялося село...

Минулої неділі у Котюжинах на Збаражчині 
співали, танцювали, читали вірші. А ще 
пригощали варениками та пампухами з 

часничком. Звісно, не обійшлося без борщику та 
доброї самогонки. Серед серпневого розмаїття, 
чорнобривців і мальв квітли вишиванки. Маленька 
батьківщина святкувала свій день. 
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У США будинки  
продають за $1

У місті Гері, що у штаті Індіана, бу-
динки продають за один долар. За 
останні півстоліття населення міста 
зменшилось удвічі й десятки тисяч бу-
дівель не мають господарів і поступо-
во руйнуються, повідомляє «Нью-Йорк 
Таймс».  Саме тому влада запустила про-
граму, згідно з якою будинок можна 
придбати фактично задарма. Але після 
цього людина не стає власником негай-
но: спершу дають півроку, за які треба 
довести житло до ладу. Якщо завдання 
виконано, через п’ять років людина ста-
не повноправним господарем будинку. 

До кінця століття  
спека охопить  

85 відсотків планети 
Аномальна спека до кінця століт-

тя пошириться на 85 відсотках пла-
нети. Такий прогноз озвучили євро-
пейські кліматологи. Періоди «хвиль 
спеки» почастішають вже у першій по-
ловині століття, переконані вчені з 
Потсдамського інституту дослідження 
наслідків зміни клімату і Мадридсько-
го університету Комплутенсе.  Фахівці 
зазначають: до 2020 року площа тери-
торій зі спекотним кліматом переви-
щить нинішню вдвічі, а до 2040-го - у 
чотири рази. Причина цього - велика 
кількість викидів парникових газів. 

Майже кожен п’ятий  
американець помирає  

від ожиріння

Понад 18 відсотків передчасних 
смертей у США у період 1986-2006 
років були пов’язані з ожирінням та 
його наслідками. Такі дані опубліку-
вав «American Journal of Public Health», 
передає «Голос Америки». З’ясувалося 
також, що завчасна смерть через за-
йву вагу частіше загрожує жінкам, ніж 
чоловікам, причому найбільш вразли-
вими є чорношкірі американки. До-
слідники дійшли невтішного висно-
вку: оскільки ожиріння набуває дедалі 
більшого поширення з кожним новим 
поколінням американців, воно може 
стати поштовхом до скорочення серед-
ньої тривалості життя всього населен-
ня на багато років уперед. 

Європейці найбільше  
не люблять відпочивати  

з росіянами
За результатами опитування, се-

ред європейських туристів росіяни 
очолили список небажаних сусідів 
під час відпочинку. Опитування про-
вів британський сайт «Zoover» серед 
12 тисяч відпочивальників із 20 євро-
пейських країн. Отже, 42 відсотки єв-
ропейців вважають, що російські ту-
ристи їх дратують найбільше під час 
відпустки. Росіян характеризують як 
крикливих, грубих, невихованих, агре-
сивних, вони не дотримуються черги в 

барах. Крім росіян, європейські відпо-
чиваючі не люблять німців - 17 відсо-
тків та британців -13. Найдоброзичли-
вішими туристами визнали австрійців, 
бельгійців, скандинавів і греків.

Екс-чоловік Жені  
Тимошенко  

одружився втретє
Екс-чоловік Євгенії Тимошенко 

Шон Карр одружився втретє - з бри-
танкою Мері Хілл, своєю давньою 
подругою. Весільна церемонія відбу-
лася у байкерському стилі в Кишине-
ві (Молдова), пише «Комсомольська 
правда». Як розповів Карр, відгуля-
ти весілля в Молдові вирішили неви-
падково. Байкерський клуб відзначає 
своє 12-річчя в Кишиневі, тут зібрали-
ся друзі Карра, яких неможливо було 
б привезти в Англію. На весільну це-
ремонію байкер одягнув український 
національний костюм, а його наре-
чена - коротку білу сукню. Свій вибір 
костюма Карр пояснив приналежніс-
тю до байкерському клубу. Він також 
сказав, що не має наміру повертатися 
в Україну: «У мене нова сім’я. І ні з Же-
нею, ні з Юлією Тимошенко мене біль-
ше нічого не пов’язує, не залишило-
ся жодних стосунків. Якщо я приїду в 
Україну, то тільки на концерти разом 
з групою». 

Чому ж вони дременули  
з країни недорозвинутого 

комунізму?
Після краху КПРС нащадки будів-

ничих комунізму переїхали у нор-
мальні країни - ЄС і США, пише бло-
гер Максим Гардус. А дехто із залише-
них напризволяще підданих й досі бігає 
вулицями з іконами Сталіна. Так, донь-
ка Михайла Горбачова Ірина Вірганська 
живе у Сан-Франциско, де розташова-
ний головний офіс «Горбачов-Фонду», 
у якому вона працює віце-президентом. 
Громадянин США Сергій Хрущов приїж-
джає в Росію лише на презентації сво-
їх книг і на похорони родичів. Внучка 
Сталіна - Кріс Еванс мешкає у Портлен-
ді, де є власницею вантажного магази-
ну. Правнучка Микити Хрущова Ніна 
викладає на факультеті міжнародних 
відносин в університеті «New School» 
у Нью-Йорку. Викладала хореографію у 
Майамі внучка голови КДБ СРСР і Ген-
сека КПРС Юрія Андропова - Тетяна. У 
США живе і її брат - Костянтин Андро-
пов. Правнук Леоніда Брежнєва - Дми-
тро, вивчає політологію в Оксфордсько-
му університеті. У Каліфорнії живе пле-
мінниця Брежнєва - Люба. А донька го-
ловного ідеолога пізнього комунізму, 
аскета Михайла Суслова - Майя Сумаро-
кова разом із чоловіком та двома сина-
ми мешкає в Австрії. 

Найстарішому  
землянину - 123 роки

У Болівії знайшли найстарішого 
чоловіка на планеті Земля - Карме-
ло Флоресу Лаурі виповнилося 123 
роки. Як пише «Metro», чоловік живе в 
гірському селі біля озера на заході кра-
їни. Флорес є корінним аймара - анд-
ським індіанцем. Він живе в традицій-
ній хатині із земляною підлогою та 
солом’яним дахом, не говорить іспан-
ською, не знає грамоти і майже не має 
зубів. Йому не потрібні милиці під час 
ходьби, ні окуляри. Він голосно і до-
бре висловлюється мовою свого наро-
ду, але щоб сказати йому щось, дово-
диться говорити у саме вухо. Своє дов-
гожительство Флорес пояснює тим, що 
багато ходить, вживає здорову їжу, п’є 
лише воду з гір і жує листя коки. 

Єгипет можуть повністю  
«закрити» для туристів

Держагентство України з туриз-
му та курортів рекомендує туропера-
торам тимчасово відмовитися від ор-
ганізації поїздок до Єгипту до поліп-
шення політичної обстановки в краї-
ні. Про це повідомляється на сайті відом-
ства. Експерти кажуть, що Єгипет мо-
жуть повністю «закрити» після 25 серп-
ня. Два роки тому вже була подібна си-
туація. Тоді, під час революції, путівки не 
продавали майже два місяці. Володимир 
Царук, директор центру туристичної ін-
формації, вважає, що єгипетський на-
прямок замінять Туреччина і Об’єднані 
Арабські Емірати. 

Торгівельна війна з Росією 
може обвалити ціни

Через проблеми із ввезенням укра-
їнських товарів до Росії наші співвіт-
чизники можуть відчути падіння цін. 
Торгова баталія з найбільшим імпор-
тером продукції підвищить внутріш-
ню конкуренцію, через що ціни на окре-
мі товари можуть обвалитися на 10-30 
відсотків, прогнозують аналітики. Поде-
шевшають шоколад, курятина, яловичи-
на, хліб, борошняні вироби, сири. Загаль-
не падіння цін буде на рівні 10 відсотків 
і протримається, поки виробники не зна-
йдуть нові ринки збуту. Це будуть, ймо-
вірно, Латинська Америка, азійські краї-
ни, Туреччина. Після цього ціни швидко 
повернуться на колишній рівень, сказав 
глава Українського аналітичного центру 
Олександр Охріменко.  Найбільше обва-
литься ціна на шоколад - на 20-30 відсо-
тків. Можуть відчутно подешевшати те-
пличні помідори - на 20 відсотків. Алко-
голь і пиво свої позиції у вартості не змі-
нять. 

Парфумер розповів,  
чим пахне Азаров

Парфумер, котрий створив для 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова пер-
сональний парфум, розповів, чим пах-
не чиновник, повідомляє ТСН. Киянин 
Євген Лазарчук створює ексклюзивні 
аромати вже десять років. Серед його клі-
єнтів - багато відомих та заможних. Осо-
бливі парфуми для Прем’єра, як не див-
но, замовила польська страхова компанія. 
Своє творіння Лазарчук назвав «Симфо-
нія змін». «Азаров пахне деревною амб-
рою і легким шоколадом», - розповів пар-
фумер. Водночас він не зізнався, скільки 
йому заплатили за цей витвір. 

Кабмін заборонив  
бізнесменам парковки  

на тротуарах
Кабмін заборонив юридичним осо-

бам організовувати паркування на 
тротуарах і проїжджих частинах, по-
відомило «Інтерфакс-Україна» джере-
ло в уряді. Передбачається, що будуть 
анульовані всі подібні дозволи. «На засі-
данні 14 серпня уряд прийняв постанову, 
яка вносить зміни до правил паркуван-
ня транспортних засобів. Пропонується 
заборонити юридичним особам, напри-
клад, ресторанам і барам, організовува-

ти власні парковки на тротуарах і проїж-
джій частині», - повідомило джерело.
Нас стає все менше і менше

У червні чисельність населен-
ня України скоротилася, порівняно з 
травнем, на 10,5 тисячі, склавши на 
1 липня 45 млн. 469,8 тис. осіб. Число 
міського населення на 1 липня склало 31 
млн. 331,5 тис., що на 10,3 тис. осіб мен-
ше, порівняно з початком червня. Кіль-
кість сільського - 14 млн. 138,3 тис., а 
це менше на 0,2 тис. осіб, аніж у попере-
дньому місяці. За повідомленням Держ-
стату, в травні чисельність українців ско-
ротилася, порівняно з квітнем, на 15 тис. 
осіб. 

Лутковська:  
про помилування  

Тимошенко говорити рано
Про помилування екс-прем’єр-

міністра Юлії Тимошенко поки що 
рано говорити, сказала в інтерв’ю га-
зеті «Вісті» Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини Валерія Лутков-
ська. І підкреслила: правових підстав 
для лікування екс-прем’єра у німецькій 
клініці немає. «Якщо Тимошенко  потре-
бує, щоб її прооперували, а в Україні не-
має відповідної апаратури, то, можли-
во, треба доставити апаратуру «Шарі-
те», - вважає омбудсмен. Водночас, не ви-
ключає можливості створення правових 
підстав для відправлення Тимошенко на 
лікування за кордон. Але для цього має 
бути міждержавна угода між Україною 
і Німеччиною. Проте документ не може 
укладатися стосовно однієї людини. Тоб-
то, інша держава повинна бути готова 
прийняти до себе на тих же підставах й 
інших ув’язнених, які потребують такого 
лікування, зазначила Лутковська.

«Нафтогаз»  
і «Укрінтеренерго»  

знову влізли в борги
ПАТ АБ «Укргазбанк» надав креди-

ти державним компаніям на загаль-
ну суму 1,07 мільярда гривень, повідо-
мляє «Вісник державних закупівель». 
Так, «Нафтогаз» уклав угоду з держбан-
ком на відкриття відновлювальної від-
кличної кредитної лінії у розмірі 1 млрд. 
грн. терміном на рік. Вартість обслугову-
вання кредиту складає 180 млн. грн., що 
відповідає 18 відсоткам річних. А в черв-
ні «Нафтогаз» позичив у «Укргазбанку» 
2,49 млрд. грн. також під 18 відсотків річ-
них. Ще один кредит на 70 млн. грн. «Ук-
ргазбанк» надав держпідприємству зо-
внішньоекономічної діяльності «Укрін-
теренерго». Однорічна позика коштува-
тиме 17,5 відсотка річних.

Вища освіта тоне  
у хабарництві: «нажива» 

лише одного вишу -  
мільйони доларів

Тіньові обороти в українських ви-
шах обчислюються мільйонами дола-
рів, пише журнал «Фокус». Так, за дани-
ми досліджень фонду «Демократичні іні-
ціативи», середній розмір хабара за іспит 
складає 376 грн. Оборот корупційних 
коштів у вузі обласного центру з серед-
ньою чисельністю студентів у п’ять ти-
сяч осіб - $2 млн. на рік. Багато студентів 
вважають це нормальним. Згідно з до-
слідженням, 43 відсотки спудеїв лояль-
но ставляться до проявів корупції у ви-
шах. І вважають її способом вирішення 
проблем та невід’ємною частиною жит-
тя. Відкрито заявили про факти корупції 
у вишах 19 відсотків респондентів, а 73 
відсотки опитаних стикалися з цим яви-
щем.

Україна Світ



Просто життя

Сокровенне
Що означає 
любити?..

Якось один чоловік прий-
шов до мудреця за порадою.

- Ми з дружиною вже дав-
но не відчуваємо колишніх по-
чуттів одне до одного. Напев-
но, я просто її більше не лю-
блю. Та й вона мене, очевидно, 
теж. Що робити?

- Любити її!
- Але ж я кажу, що жодних 

почуттів не залишилося!
 - Це прекрасний шанс, аби 

любити її!
- Але як це можливо, адже 

кажу вам: я її – не люблю!
- Служити їй! Слухати! Ці-

нувати її! Співчувати і пережи-
вати разом з нею! Жертвувати 
заради неї собою! Для справж-
ньої любові не існує ніяких пе-
решкод! Бо дієслово «ЛЮБИ-
ТИ» - означає не почуття, а дію!
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гніздечко
Сімейне

Короткий осінній день крадь-
кома посміхався вже холодни-
ми сонячними промінцями, які 
раз-по-раз норовили зазирну-
ти в оселю Лідії Яківни Коломій-
чук. Проживала жінка у мальов-
ничому селі Грибова, що на Лано-
веччині. Тиха, спокійна, з добри-
ми очима і густо посрібленим во-
лоссям, вона зустрічала свою ві-
сімдесят шосту осінь. Скільки їх 
було, тих різних осеней: теплих і 
холодних, веселих і сумних, щас-
ливих і не дуже... Та все промай-
нуло, як короткий сон літньої 
ночі.

У той пам’ятний день пані 
Ліда ледь помітно хвилювалася, 
хоч і ставала з роками мудрішою 
та впевненішою у собі. Дошку-
ляв ще й гострий сердечний біль. 
Утім, Лідія Яківна намагалася не 
надавати цьому особливого зна-
чення, списуючи усе на літа.  

Проте, коли вечірні сутін-
ки лягли на село, біля оселі пані 
Ліди зупинилася «швидка». Біда 
прийшла у дім, де її того дня зо-
всім не чекали. Вмить дорогі по-
дарунки, квіти, радість і теплі 
слова втратили сенс. Життя ма-
тері тепер було для дітей най-
більшим скарбом, який вони на-
магалися вберегти.

Син Лідії Яківни, Мирослав, 
який поїхав разом з нею до лі-
карні, чи не найбільше вболівав 
за мамине життя. Консультував-
ся з лікарями, купляв потріб-
ні медикаменти, просив черго-
ву медсестру заглянути до його 
матері. Він робив усе для того, 
аби найдорожча для нього лю-
дина ще хоч трохи прожила на 
землі. І в цій повсякденній сує-
ті він, немов крізь сон, чув мате-

ринську молитву, в якій 
вона просила Небесного Отця 
забрати її до себе. А ще – берег-
ти її дітей тут, у цьому світі. Кож-
ну дитину любляча мати бла-
гословляла поіменно, і її остан-
ні подихи-зітхання за своїх кро-
винок ангел відносив до неба, 
де вони поставали в Божих 
очах дуже великою цінністю, з 
якою Всемогутній рахується по-
особливому, коли творить уклад 
земного життя дітей.

Та однієї ночі, після двомі-
сячної боротьби з хворобою, ма-
теринське серце зробило остан-
ній удар. А зі слабких уст злетіли 
останні слова молитви за дітей. 
Втомлена і виснажена душа піш-
ла на відпочинок у небесні осе-
лі, де на неї чекав Той, Хто дав 
їй життя, дихання і сили долати 

земну мандрівку.
Після відчайдушних спроб 

прослухати хоча б слабенький 
пульс, Мирослав раптом себе за-
питав: а хто ж тепер буде за них 
молитися? Чиї слова стануть за-
хисною стіною перед життєвими 
труднощами та випробування-
ми? І лише тоді його серце збаг-
нуло весь сенс маминого життя. 
Йому б стати поруч навколішки 
з нею, прихилитись до її сивини, 
відчути на своїй голові її благо-
словляючі мозолисті руки, і ра-
зом з ненькою ще хоча б раз у 
житті щиро помолитися. Але піз-
но. Книга життя матері уже за-
крита, її передано у небесні архі-
ви. Лише материнські молитви 
невмирущі.

Після пережитої важкої втра-
ти душа Мирослава хотіла крича-
ти на весь світ: «Діти, якщо у вас 
ще є живі матері, любіть їх, бере-
жіть! Цінуйте мамину молитву, 
бо це є велика сила, яка допомо-
же вам пройти крізь усе життя!»

Оксана ГУДЗЬ.
с. Грибова  

Лановецького району.

зіграти. І щось у тій Даниловій 
мелодії таке було… жити допо-
магало. 

Дивну і гарну звичку мав 
скрипаль. Коли почує, що в селі 
хтось народився - відразу ж до 
скрипки. Таку музику витинав, 
аж небеса із землею танцюва-
ли. І коли хтось помирав, скрип-
ка провадила його у потойбіч-
чя. Ридала, аж падав навколіш-
ки світ.

А скільки весіль обходила 
Данилова скрипочка! Колись як 
було: скрипка й бубон - ото і вся 
музика.

Сільська красуня-Настуня 
також покохала Данила через 
його скрипку. Для Настуні чо-
ловік мав особливі мелодії. Бу-
вало, посідають обоє після тяж-
кої роботи під старим горіхом, 
візьме Данило скрипку, як за-
грає… Мелодія тамувала втому і 

біль в попереку. І давала надію. 
Грав Данило для своєї На-

стуні, а сусіди - тихенько один 
за одним - тут, як тут. Тужили-
журилися про життя невеселе.

- Данилку, либонь, твоя 
скрипка вмирає від журби, - ка-
зала баба Настя. - Ти б щось ве-
селіше зіграв. 

- Добре, Настуню…
Завжди, відколи поженили-

ся, чоловік кликав дружину На-
стунею, а вона його - Данилком. 
«Оце любов!» - навчали своїх 
чад батьки. «Оце любов…» - зі-
тхали недокохані чи зраджені 
односельці.

Улітку не стало баби Насті. 
- Втекла моя Настуня, - вити-

рав сльози Данило. - Втекла…  
Затихла Данилова скрипка. 

Сяде старий на лавці, і дивить-
ся у ніч. 

- Ви б лягли, тату, - каже син.

Махне рукою Данило. Пізні-
ше, мовляв. 

…Після Служби Божої взяв 
старий спасівчане яблучко, 
грушку і поволеньки подибав 
на цвинтар - до Настуні. Твер-
де яблуко поклав на могилу. А 
м’якою грушкою сам розговів-якою грушкою сам розговів-
ся. Поскаржився Настуні на бо-
лячки, гаряче, мов пекло літо, 
розповів, кого бачив в церкві і 
що казав на проповіді священ-
ник. 

Увечері дістав скрипку. Пог-
ладив, наче дитину. Узяв смич-
ка. Торкнувся струн. Але це вже 
не була ні мазурка, ні болеро. 
Скрипка видавала дивні звуки, 
схожі на крик зболеної душі.   

Через тиждень тихенько ві-
дійшов в інші світи Данило. 

- Нарешті зустрінеться зі 
своєю Настунею, - перешіптува-
лися на похороні. 

- Ото любов! Навіть повми-
рали в одне літо.

- А як же буде скрипка без 
Данила? - журилися інші.

Ольга ЧОРНА. 

На струнах серця

Сходилися гості, брали перші 
акорди музики. Снували між сто-
лами господині. Мить – і забри-
нить, заздвенить дзвінкоголосе 
весільне щастя.

Але Тетяна була схвильована. 
Тінь якоїсь прихованої тривоги 
лежала печаллю на її обличчі.

-І чого б то? – перешіптували-
ся цікаві сусідки. – Від-
дає Тетяна свою доньку 
за гарного хлопця з до-
брої родини. Чого ж їй 
журитися?

- Напевне, жаль ди-
тини, - заперечували 
інші. – Молоденька ще 
зовсім донька в Тетя-
ни, тільки в інститут вступила. Це 
скільки вчитися треба. А тут – за-
між. Ніби хороший хлопець, але, 
хтозна, як далі буде у житті.

Тетяна не чула тих перешіпту-
вань. Здається, їй було не до того. 
Тривожними очима обводила ве-
сільну метушню.

- Не бачила, Ольга прийшла? 
– раз по раз перепитувала сестру.

-  Навіщо вона тобі потрібна? – 
сердилася та. – Знайшла подруж-
ку. Як  допомогти перед весіллям 
– то Ольги не було. А тепер вигля-
даєш її, мов рідну, - дорікнула се-
стра.

Чи то причулося їй, чи, справді, 
з Тетяниних грудей вирвалося ко-
ротке зітхання.

- Ой, не виглядаю і не чекаю. 
Воліла б не бачити її ніколи.

Сестра не встигла розпита-
ти – хтось покликав Тетяну на 
подвір’я: молодий прийшов.

З першого погляду, то й не 
дивно, що Тетяна переймається 
Ольгою. У селі пам’ятають – при-’ятають – при-ятають – при-
ятелювали вони ще з дівоцтва. 
Навіть на заробітки десь на пів-
день обидві їздили. Звідти й по-
вернулася через кілька років Те-
тяна з чоловіком і донькою, яку 
нині віддає заміж. Ольга приїха-
ла сама. Невдовзі у селі і вона зна-
йшла свою долю. Тільки дітей 

Бог не дав, так і жили з чоловіком 
удвох.

Приятелювали Тетяна з Оль-
гою ніби, як і раніше. Але що то 
була за дружба, насправді, знають 
лише вони. Знав ще чоловік Тетя-
ни, доки не загинув трагічно, по-
трапивши в автомобільну ката-
строфу.

І чому це нині, в такий урочис-
тий день, все згадується Тетяні? 
Весілля, музика. Її Світланка – мов 

ясне сонечко... Чи тому, що батька 
нема, хто ж благословить доньку?

Знала, що обманює себе. Не-
слася думками у свою молодість, 
у те, таке давнє її з Ольгою прия-
телювання. Згадувала, як на заро-
бітках познайомилася зі своїм Іва-
ном. Як одразу закохалися один 
в одного. Через місяць й одружи-
лися. Запросили Ольгу,  випили 
пляшку шампанського, отаким 
було Тетянине весілля.

Ольга теж хвалилася, що має 
хлопця. Правда, ходила про нього 
слава гультяя, тож радила Тетяна 
подрузі бути обачною.

- Не хвилюйся, я знаю, чим 
його прив’язати, -  відповідала 
Ольга. – Побачиш, додому, у село, 
теж повернуся заміжня.

  Але не так сталося, як хотіла 
Ольга. Той, на кого покладала на-
дії, кинув її з немовлям на руках. 
Плакала, ридала Ольга.

- Думай що хочеш, а в село з 
дитиною я не поїду, - казала Тетя-
ні. – Ліпше втоплюся, або дитину 
втоплю. А ні – в поїзді залишу.

Тетяна усіляко вмовляла по-
другу. Та Ольга затялася на сво-
єму. Якось під час таких розмов 
глянула дивно і випалила:

- То візьми, Тетяно, мою Світ-
ланку. Буде вам з Іваном за до-
чку, все одно своїх мати не будеш, 

- вколола подругу, знаючи її дав-
ню хворобу.

- Добре, - шепотіла блідими гу-
бами Тетяна. – Але ти поклянеш-
ся нам у церкві, перед Богом, що 
Світлана ніколи не дізнається, хто 
ж  насправді її мати.

- А ти мені, - кривилася Оль-
га. – Поклянешся, що ніколи не 
скажеш, не заїкнешся в селі, що то 
моя, а не твоя дитина.

Відтоді нічого ніби й не зміни-

лося. Ніхто в селі й не здогадував-
ся, що стали Тетяна з Ольгою най-
злішими ворогами. Приятелюва-
ли далі. Утім, якось так виходи-
ло, що все Ольга забігала до Тетя-
ни. Однак це й не дивно. В Тетяни 
– сім’я, донька підростає, а в Ольги 
дітей немає, то і клопоту менше.

Лише Тетяна знає, скільки 
просила у Всевишнього, аби по-
слав Ользі сина чи доньку. Тоді, 
може, б рідше заглядала та у її 
хату, менше зупинялася біля Світ-
ланки.

Не раз і не два схрещувалися 
погляди двох жінок.

- Пам’ятаєш? – дивилися суво-’ятаєш? – дивилися суво-ятаєш? – дивилися суво-
ро на Ольгу Тетянині очі.

Щораз слабшим ставало оте 
мовчазне у відповідь Ольжине 
«пам’ятаю». Господи, як боялася 
прочитати в очах колишньої по-
други Тетяна страшне, вбивче для 
неї слово «забула»...

- Пожалій Світланку, - шепоті-
ла, прохаючи. – Не каліч хоч її жит-
тя, що ж вона винна?

Ольга мовчала. А в останню 
зустріч, перед самим весіллям, як 
ошпарила:

- Не можу, Тетяно. Більше мов-

чати – не можу. Зніми з мене ту 
страшну клятву, поверни мені 
доньку. На колінах тебе благаю. 
Що мені до того, що люди ска-
жуть? Бог мене і так покарав, за-
лишив бездітною. Але ж у мене є 
донька...

- Де ж ти раніше була, чим ду-
мала? Тоді, коли зреклася свою 
Світланку? – хотіла кричати Тетя-
на.

Однак мовчала. Щось зціпило 

зуби. Нарешті вимовила:
- Не приходь до нас більше, 

Ольго. Ніколи.
- А таки прийду, - кинула зле у 

відповідь Ольга. – На саме весіл-
ля прийду. І буду просити у донь-
ки прощення – перед усіма людь-
ми. Може, Світланка, мене й зро-
зуміє, принаймні, буде знати, хто 
її рідна мати.

...Чого ж це так довго мовчать 
музики? Здається, ще й на дощ 
збирається. І дружки затягнули 
якоїсь такої сумної: розступіться, 
люди, стежечка вузенька, йде до 
молодої матінка рідненька...

- Тетяно, що з тобою? – хтось 
смикав її за рукав.

- А що? – схитнулася безпоміч-
но, не помічаючи, що збирає в до-
лоні рясні сльози.

- Бліда ти, як смерть, ось що. 
На, витри сльози. Сміятися нині 
треба, доньку ж заміж віддаєш, - 
поклала в руки Тетяни хустинку 
сусідка. – А це, - подала якийсь па-
куночок, - Ольга передала. Казала: 
весільний дарунок Світлані. Щось 
прихворіла, тож сама не зможе 
прийти...

Зіна КУШНІРУК.   Поетичним рядком
“Згуба та, що осінь зветься, раптом в сон мій задивилась, 

та й чи знала вже про все це, що сама мені наснилась?..” 

В шатах бронзи, через край, йшли думки мої в ніч, 
Сіли в спогадів трамвай і зустрілися віч-на-віч. 
Навіть осінь-чарівниця не впізнала тих думок,   
Ну хіба ж це таємниця? Думи, мов букет квіток. 
Чорнобривців, хризантем, ніжно убраних в осіннє, 
І в магічнім тім тандемі - перли білі, мов весільні...
Чарувала світ мати-осінь, небеса милувались творінням, 

Вся земля золотою стала, мов за дивним чиїмсь велінням. 
*   *   *

Як важко заблукати у собі, 
День-ніч мовчати, не зронити й слова,
О, Господи, як болісно одній, 
Душа на грані, нащо мені мова? 
Вже зараз друг мій -  нагла самота, 
Тепер спілкуюсь я щодня з журбою, 
І що сказати? Біль лиш огорта 
Відтоді, як тебе нема зі мною. 
Як прикро усвідомлювати й гірко, 
Що знову ходиш в замкнутому колі, 
На думці завжди ти - моя кохана зірко, 
І не втечу від власної я долі. 
Як дивно жити, ніби й не живучи, 
Ходити, наче у тумані. Так банально... 
Нестерпно і жагуче, й терпко як
Кохаючи страждати. Все буквально...
Софія ПАСІЧНИК, 
с.Гаї Шевченківські Тернопільського району.  

Струни душі Спасівчана мелодія
… І тільки скрипка не втече, 

не залишить свого старого гос-
подаря. Хоча, їй також до сотні 
літ дотягує. Дід Данило остан-
нім часом майже не грав. Бува-
ло, посадить скрипку на руку і 
сумно дивиться на свою улю-
бленицю. Не звик, що вона мов-
чить, наче спаралізована. Не 
звик…

Він був вродженим віртуо-
зом. Не знав, хто такі Бах, Бет-
ховен, Сарасате… А музику їхню 
грав. Тут почув, там почув… Да-
нилова скрипка веселилась, мов 
скажена і плакала, наче несамо-
вита. Болеро, мазурка… Струни 
були, мов вогні, гарячі. Казали 
в селі: без Данилової скрипки, 
наче без світу…

За майже дев’яносто літ ста-яносто літ ста-ста-
рий скрипаль і його скрипочка 
стільки всього побачили і пе-
режили! Він жартома називав її 
своєю першою дружиною. Було 
голодно, не до музики. Проте, 
сходилися люди і просили щось 

Світлий 
спомин

молитву
Цінуйте мамину

Данилова скрипка

Я вкраду в тебе 
спокою трішки,

Зовсім трішки, 
тобі ж не шкода?

Наковтаюсь твоєї 
грішності,

Заховаюсь у ній від грому.
Я візьму в тебе 

крапельку ніжності,
Промінь світлого сонця 

заходу.
Я кохатимуся у вічності
І любитиму дня принади.
Може, занадто голосно,
А для когось занадто тихо,
Я не чую глухого голосу,
Я не бачу чорного в білім,
Ледь помітні 

тіні навпроти,
У повітрі вільно літають.
Завжди сумно, 

трохи бентежно,
Нову пісню життя 

складають.
*   *   *

На дорозі розбитій вщент,
Заховалось моє сумління.
Між щілинами, у каміннях
Десь глибоко спокійно 

спить.
Кругообіг подій нерівний
У буквальному розумінні.
В своїм ритмі 

спішить кудись.
Сходить сонце, 

новий початок
Так народжується життя.
Без пояснень, 

простих загадок,
Воскресає мертві серця.
Десь там небо 

плаче дощами,
Так набридли йому думки.
Безневинно вітер ганяє,
В різні сторони кольори.
Цей нерівний тандем 

без плоті,
Неможливо вловити суть,
Незапалене згорить потім,
Невід’ємна частка жалю.

*   *   *
Зачарована твоєю тінню
Я емоції тут залишаю.
Без відтінків 

і дотиків ліній
В невагомості 

світ завмирає...
Заворожена злою силою,
Що тримає міцно 

в кайданах.
Я ніколи в правду не вірила
Я її завжди уникала.
А тепер все одно, що буде
Грім порушить 

тишу собою.
Заховаюсь в твої обійми
Залишуся в їхнім полоні

Інна ДАНИЛКІВ.

Залишився на 
спомин серпень

Серпневий вечір самотньо прихилився до вікна. Сумує, 
як і я.  За літом, що опадає стиглими 
яблуками у саду. За днями, які котять-
ся за обрій і стають щораз коротши-
ми. За пшеницями у полях, де ще не-
давно бринів стиглий колос, а нині 
парує свіжовиорана рілля.

А ще я  сумую за тобою. Ти зник 
зненацька, ледве з’явившись.  Я на-
віть не встигла по-справжньому від-
чути тепло твоїх рук. Наші зустрічі 
були такими короткими, як сплеск 
річкової води. Лише на губах досі 
відчуваю жагучий присмак твого по-
цілунку.

Відлітає літечко скошеними тра-
вами, терпкою печаллю за часом, 
якого назад уже не вернути. Невже 
і наше кохання залишиться тільки 
спомином – як серпень, що доквітає 

мальвами та чорнобривцями у маминому саду...
Інна К. м. Тернопіль. 

Подарунок
до весілля

На фото Антоніни БРИК: юні красуні з села Білобожниці, 

Чортківського району Настя Котик, Юля Клапата, Іра Чулей.

Нам завжди цікаво дуже,
Що росте в саду чи в лузі, 
Чим живе рідне село
Знаєм, що б де не було…
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У Роттердамі 
завершився 

чемпіонат 
Європи з боксу

Показники 
українських 
боксерів на 

цьогорічних змаганнях 
чітко відображають 
силу та міць команди. 

Титул  чемпіона Євро-
пи здобув запорізький бок-
сер Дмитро Замотаєв. У ви-
рішальній сутичці він впев-
нено переміг болгарина 
Здравко Михайлова. 

Переможним для нашої 
команди виявився й фіналь-
ний бій за участю Владисла-
ва Михайлова. У фінальній 
сутичці наш боксер здолав 
угорця Адама Хомарі. 

Три срібні нагороди для 
нашої команди принесли 
тернополянин Віктор Пе-
тров, який у фінальному по-
єдинку поступився угор-
цю Роланду Галосу, а також 
Ярослав Самофалов та Ра-
мазан Муслімов.

Також вагомий вклад 
до загального здобутку на-
шої команди вніс Олксандр 
Хижняк, який став воло-
дарем бронзової нагороди 
чемпіонату Європи серед 
молоді.

Збірна України потрапила у десятку кращих 
команд за підсумками чемпіонату світу з 
легкої атлетики, який у неділю, 18-го серпня, 

завершився у Москві. 

«Синьо-жовта» дружина, здобувши дві золоті нагороди й 
одну бронзову, розділила восьме місце у медальному заліку з Че-
хією, інформує «Чемпіон»

Нагадаємо, що тріумфували у столиці Росії Ганна Маль-
ниченко та Богдан Бондаренко, а «бронза» на рахунку Оль-
ги Саладухи.

Першою у медальному заліку стала команда Росії, яка здобу-
ла більше золотих медалей, ніж США.

Два роки тому у Кореї Україна здобула лише два комплекти 
нагород.

Прем’єр - ліга: шостий тур

Матч не вразив 
високими 
швидкостями 

чи красивими 
комбінаціями. 

Обидві команди “танцюва-
ли” від захисту, обидві не рвали-
ся вперед, обидві боялися про-
пустити більше, ніж хотіли за-
бити. Тож, мабуть, можна сказа-
ти, що із трьох домашніх матчів 
“Ниви” в цьому сезоні даний по-
єдинок був найменш цікавим.

На 7-ій хвилині Олександр 
Алієв пробив штрафний з та-
кою силою, що гравцю “Ниви”, 
який стояв у «стінці», довелося 
просити допомоги у медиків. 

На 19-ій хвилині друга спро-
ба Алієва зі штрафного також 

закінчилася безрезультатно. 
Натомість тернополяни вже 
традиційно комбінували на 
флангах. Чи не перша гостра 
ситуація біля воріт киян вини-
кла на 25-ій хвилині після стан-
дарту, однак захисник «Ниви» 
не зумів дотягнутися до м’яча, 
щоб відправити його у незахи-
щений кут воріт гостей.

Під завісу першого тайму 
“Нива” знову активізувалася і 
створила дві непогані гольові 
ситуації. 

Друга половина гри про-
ходила трішки цікавіше, од-
нак обопільне пожвавлення на 
полі так і не призвело до взят-
тя воріт.

За інформацією  
Андрія Боднарчука.

Збірна України у 
товариському 
поєдинку обіграла 

команду Ізраїлю. 

Навіть без Ярмоленка, Гар-
маша, Степаненка, Селіна і Ха-
черіді, які були змушені про-
пустити цей поєдинок через 
травми, команда Михайла Фо-
менка спромоглася відпра-
вити у ворота суперника два 
м’ячі і завершити його більш 
впевнено, ніж це було в люто-
му 12-го року ще під керівни-
цтвом Олега Блохіна.

Для обох тренерів цей по-
єдинок був своєрідною репе-
тицією напередодні вересне-
вих матчів відбору до ЧС-2014. 

Тільки от Фоменко вирішив не 
експериментувати, поставив-
ши на перше місце результат, 
а Еллі Гутман варіював схе-
ми гри своєї команди і випро-
бовував нових виконавців на 
певних позиціях.

Можливо, саме ці тренер-
ські рішення і стали причиною 
того, що в обороні гості дово-
лі часто помилялися. А укра-
їнська команда зусиллями Ро-
таня та Селезньова двічі від-
правляла “шкіряного” у сіт-
ку воріт Дуду Авата. Причо-
му атаки були майже ідентич-
ними - відрізнявся лише кут, у 
який завдавали удару.

Також варто відзначити і 
той факт, що українська ко-

«Збірники» готуються 
до офіційних матчів

манда переграла суперника і 
у контролі м’яча. Та чи виста-
чить такого рівня футболу на-
шої збірної у поєдинках, які 
треба буде виграти у відборі 
до Мундіалю? – запитує сайт 
«Чемпіон».

За очевидної 
переваги 
тернополян 

пройшов виїзний 
матч 6-го туру, в якому 
ФК «Тернопіль» на 
Луганщині грав з 
місцевим «Шахтарем» 

Наша команда з початку 
матчу захопила ініціативу і до-
мінувала на полі. Створити не-
безпеку біля воріт гостей гос-
подарі змогли аж на 35-ій хви-
лині, коли вперше дійшли до 
карного майданчика і подава-
ли кутовий біля воріт терно-
полян.

До цього часу свої нагоди 
змарнували Роман Гаврилюк 
та Богдан Семенець, які вихо-
дили віч-на-віч з воротарем, 
одна двічі голкіпер «Шахтаря» 
рятував свою команду.

Другий тайм розпочався з 
настирних атак господарів, од-
нак їхнього запалу і потуг ви-
стачило ненадовго. Муніципа-
ли знову заволоділи ініціати-
вою і на 77-ій хвилині  після 
подачі зі штрафного Гаврилю-
ка Богданов сильним ударом у 
дальній від воротаря кут засві-
тив одиничку на табло: 0-1.

Однак вже через дві хвили-
ни наші захисники не встигли 
винести м’яч з карного май-
данчика у нескладній ситуації 
і дозволили суперникам зрів-
няти рахунок.

Після пропущеного м’яча 
футболісти ФК «Тернопіль» не 
знітилися, а продовжували до-
мінувати на полі. Втім більше 
голів вболівальники обидвох 
команд так і не побачили, - по-
відомляє прес-служба терно-
пільського футбольного клубу.

Втратили перемогу
«Шахтар» Свердловськ - ФК «Тернопіль» - 1:1 

На табло – нулі
«Нива» - «Динамо-2» - 0:0

Минулих вихідних 
за поєдинками 
на футбольних 

полях спостерігало 
більше 120 тисяч 
глядачів, які прийшли на 
стадіони. У звітному турі 
команди забили 17 голів, 
спортсмени отримали 
32 попередження, а 
трьох футболістів арбітр 
вилучив з поля. 

«Шахтар» - «Металург» З. 
– 2:0. Донеччани продовжують 
зі стовідсотковим показником 
лідирувати у Чемпіонаті Украї-
ни, досить скромно перемігши 
гостей із Запоріжжя.

«Динамо» - «Таврія» - 2:0. 
Тільки перша половина гри 
тримала інтригу, а після пере-
рви динамівці дотиснули аут-
сайдера Чемпіонату.

«Зоря» - «Ворскла» - 1:2.  
Безпрограшна серія луганчан 
завершилась вдома, де цього 
мало хто чекав. Полтавська ко-
манда вийшла на четверте міс-

це у турнірній таблиці.
«Говерла» - «Металіст» - 

0:2. Неприємні звістки з Євро-
пи про відсторонення від євро-
кубків не завадили харків’янам 
на класі здобути чергові 3 очки 
попри гідну гру закарпатців.

«Севастополь» - «Дніпро» 
- 1:1. Дебютант Прем’єр-ліги 
поділив очки з претендентом 
на медалі за приблизно рівних 
шансів на перемогу.

«Іллічівець» - «Металург» 
Д. − 3:0. Після рівного першо-
го тайму у подальшому марі-
упольці не залишили гостям 
жодного шансу хоча б на нічию.

«Чорноморець» - «Арсе-
нал» - 1:0. Одесити продовжу-
ють серію вдалих ігор, а от «ка-
ноніри», схоже, потрапили у 
чорну смугу.

«Волинь» - «Карпати» - 
1:1. У суперництві двох само-
бутніх команд кращий вигляд 
мали лучани, проте гості за-
служили нічию вірою у власні 
сили до останніх хвилин

Гідний виступ українських легкоатлетів
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Зоряна ЗАМКОВА: 
все наймодніше можна знайти 
у старому сімейному альбомі

Історія в’язання стара, як світ. Це ремесло було популярним ще 
за часів фараонів, у Стародавньому Єгипті. Під час 
розкопок знайшли в’язану туфельку. Їй аж чотири тисячі років! 

    Тернопільська 
журналістка, поетеса 
Зоряна ЗАМКОВА 
мистецтвом в’язання 
володіє так само 
досконало і витончено, 
як умінням писати 
художні твори. «Ах!!!» - 
перехоплює подих, коли 
дивлюся на створені 
Зоряною речі.    

- Зоряно, чому ж так 
припало до душі в’язання? І 
коли? 

- Коли мода стрімко зміню-
ється, і куплене вчора вже ста-
не немодним завтра, все біль-
ше людей розуміє, що влас-
ний стиль - важливіший моди. 
Знайти свою «родзинку» - це 
те, до чого прагне зараз майже 
кожна людина. Коли вив’язала 
у сьомому класі свій перший 
костюм, була шалено горда со-
бою! Мене захопив процес, та 
й виріб вийшов досить оригі-
нальним - це я зрозуміла із за-
хоплених поглядів одноклас-
ників, що й стало додатковим 
стимулом для створення влас-
них моделей. Копіювати будь-
кого не хотілося. Краса і стиль 
- означає постійно залиша-
тись собою. А біг за модою - це 
втрата індивідуальності. 

- Хтось у родині займався 
рукоділлям?  

- Ще зовсім маленькою лю-
била спостерігати, як моя ба-
буся Лукерія пряла домашню 
вовну і ткала рядна на верста-
ті, якого власноруч зробив ді-
дусь Лукіян. Здавалося, ба-
буся вміла робити все на сві-
ті. Життя таке було. Навчала 
і мою маму. Мені подобалися 
мережки, вишивки, особли-
во картини та рушники, яких 
у бабусі було багато. Плести 
спицями та гачком мене на-
вчила мама, а я - свою донь-
ку. В’яжу з семи років. Першо-
го шалика вив’язала таким ту-
гим, що він довкола шиї ле-
жав, наче кольчуга. І якісні 
нитки були на той час у дефі-
циті - навіть вимінювала їх на 
макулатуру. 

- В’язання для тебе - ро-
бота творча, як і написання 
віршів. Адже такі візерун-
ки придумуєш, наче слово до 
слова нанизуєш…

- Чимало людей, коли чу-
ють слово «в’язання», уяв-
ляють крісло-гойдалку, в 
якій сидить бабуся, і плете 
на п’ятьох спицях традицій-
ні шкарпетки з товстої вовни. 
Для мене ж в’язання, насам-
перед, творчість. Я боюсь без-

колірного життя. І все, що до-
дає барв кожному дню, може 
надихати. Ось і займаюся різ-
ним: працюю за фахом - у жур-
налістиці, пишу за покликан-
ням - поезію і малу прозу, пле-
ту за настроєм - спицями і гач-
ком. 

- Ти й моделькою була для 
деяких журналів. 

- Здебільшого, публікували 
мої моделі у журналах «Вяжем 
сами» та «Вяжем крючком». 
Місцева преса також не обді-
ляла увагою.

- Звідкіля ідеї, Зоряно? 
Твої ж речі такі ориганіль-
ні. Ексклюзив!  

- Казала моя бабця: нове - 
то давно забуте старе. Колиш-
нє доповнюється новими де-

талями, які надають сучаснос-
ті. Видозмінюється разом із 
технічним прогресом. Спершу 
вибираю колір, фактуру, до-
сліджую пряжу. Коли бачу, що 
прийоми і пряжа «знайшли» 
спільну мову, починаю проду-
мувати, в якій моделі саме ці 
прийоми, ця ниточка і візеру-
нок будуть вдало виглядати. 
Осмислення приходить в про-
цесі.

- В’язання для тебе - це 
бажання мати гарні речі, 
можливість пофантазува-
ти. Відпочити. Щось ще?

- Це - хоббі, відпочинок, 
вияв творчості, індивідуаль-
ності. Щодо вибору моде-
лей - не дотримуюсь жодних 
стандартів. Вибираю інтуї-
тивно. Коли берусь за якусь 
річ, не знаю, яким буде кінце-
вий результат. Процес схожий 
на написання віршів. Ця  при-
страсть ще й дуже практична: 
хіба тепер купиш ексклюзив-
ну, вишукану річ за 100-200 
гривень? Якість речей дуже 
підупала, а вартість з кожним 
роком все вища. 

- До речі, які візерунки за-
раз модні? Можливо, наші 
читачі скористаються 

твоїми порадами і досвідом.
- Візерунки… їх таке розма-

їття. Раніше купувала книги зі 
схемами, тепер набагато про-
стіше, бо інтернет вирує ціли-
ми енциклопедіями зразків. 
Подобаються японські журна-
ли - схеми в них чіткі, зрозумі-
лі, вишукані. А як їх застосува-
ти - підкаже уява.

Восени мода на широ-
кі сукні-светри отримає своє 
продовження. Їх особливіс-
тю будуть велика в’язка та 
об’ємний комір, але акцент - 
на якості візерунків, які про-
понують відомі кутюр’є. Най-
більшою популярністю корис-
туватиметься в’язаний одяг, 
доповнений аплікаціями і ху-

тром. До осіннього гардеро-
бу сплетіть светр, який можна 
одягати у поєднанні з довгою 
спідницею або в’язане плаття. 
Декор, виконаний із штучного 

хутра - тренд номер один. 
Як і торік, популярні більш 

нейтральні кольори, особли-
во білосніжний - колір еле-
гантності та аристократії. Але 
з’явилася тенденція до бордо-
вого і чорного. Вовняні сук-
ні, водолазки, брючні костю-
ми, пальто бежевих відтінків 
- також трендові речі. Найпо-
пулярнішим візерунком цього 
року є ромб. Необхідно відзна-
чити: у цьому сезоні актуаль-
ні аксесуари, зв’язані гачком 
або спицями - пояси, рукавич-
ки, сумки, шалики, шапочки... 

- Яку техніку в’язання 
використовуєш? І чи подо-
бається тобі ретро-мода? 
Особисто для мене дещо з 
минулого видається етало-
ном вишуканості.      

- Ніколи не в’яжу за гото-
вими моделями з журналів. А 
нитки… Намагаюсь експери-
ментувати не тільки з кольо-
рами, а й з поєднанням різних 
за структурою ниток. Одно-
тонні речі плету рідко. Тепер 
часто поєдную в’язані деталі і 
тканину. Люблю вінтаж. Часто 
переглядаю старі чорно-білі 
фільми, давні журнали мод, 
репродукції, листівки, ілю-
страції. Особливо німецькі та 
прибалтійські видання 1950-
их. Як кажуть, усе наймодні-
ше  можна знайти в старому 
сімейному альбомі.

- І на завершення, будь 
ласка, трішки поезії. З неви-
димими ниточками Долі...    

- ... У нечутній безсловесній 
мові

виплету молитви 
полотно.

Зустрічай мене, 
мій полиновий,

в цьому світі - 
лиш німе кіно.

Ось так виплітаються сло-
ва на папері… 

Ольга ЧОРНА.

Історики стверджують: єгипетські християни - 
копти - навчили європейців мистецтву виготов-
лення в’язаних речей. Цікаво, що колись в’язання 
було суто чоловічим ремеслом. У Європі до 18 сто-
ліття навіть існували гільдії майстрів в’язання. 
Щоб туди потрапити, кожен чоловік повинен був 
шість років навчатися цій справі, а потім ще й 
скласти іспит.   

Уявити нинішніх чоловіків зі спицями чи гач-
ком - просто кумедно. Зате жінки залюбки 
в’яжуть светрики, шалики, сукенки, шкарпетки…
В’язані речі завжди модні.
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УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.05 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
10.05 Без цензури.
10.45 Нехай Вам буде кольорово!
12.00 Д/ф “Незалежнiсть. Силовий 

варiант”.
12.45,21.25 Фестиваль пiснi в Коблево.
14.00 Право на захист.
14.20 Темний силует.
14.30 Вiкно до Америки.
15.00 Життя на рiвних.
15.20 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
17.00 Х/ф “Чекай на мене”.
18.30 Фiнансова перспектива.
18.40 Останнє попередження.
19.05 Агро-News.
19.35 Про головне.
20.00 Дорослi iгри.
21.00 Пiдсумки дня.
23.10 Пiсенний фестиваль “Родина” iменi 

Н. Яремчука.

Êаíаë “1+1”
06.00 Мелодрама “Моя старша сестра”.
07.30 Мелодрама “Жiнка-зима”.
11.30 Мелодрама “Ключi вiд щастя 2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Секрети Величного столiття. Як 

створювався серiал Роксолана”.
23.00 “Жiнка-банкомат”.
00.10 Драма “У лiжку з ворогом”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Людина-амфiбiя”, 1-3 с.
12.20 Т/с “Людина-амфiбiя”, 4 с.
13.15 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00,04.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Право на любов”.
00.25 Т/с “Зрада”.

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.25 Свiтанок.
06.30,08.05 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
08.10 Факти тижня.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.20 Анекдоти по-українськи.
10.30 Х/ф “Кохання у великому мiстi”.
12.20 Х/ф “Кохання у великому мiстi 2”.
14.30,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

15.40 Х/ф “Дев`ята рота”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
23.20 Х/ф “Неприборканий”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Зоряне життя. Жорстокий роман”.
10.10 Х/ф “Знахар”.
12.50 Х/ф “Королева бензоколонки”.
14.30 Х/ф “За двома зайцями”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.
00.25 Т/с “Черговий янгол 2”.

Íоâèé êаíаë
05.55 Х/ф “Санта Джунiор”.
07.25 Х/ф “Бiлоснiжка”.
09.00 Х/ф “Хто я?”
11.40 Х/ф “Принц i жебрак”.
13.40 Х/ф “Бiблiотекар”.
15.40 Х/ф “Бiблiотекар 2”.
17.40 Х/ф “Бiблiотекар 3”.
19.35 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор.
23.05 Великi почуття.
00.10 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).
01.05 Т/с “Купiдон”.
02.10 Т/с “Милi обманщицi”. (2 категорiя).
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10,16.10 “Велика полiтика”.
11.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.
12.10 “Новинометр”.
15.15 “Мамина школа”.
17.25 “В кабiнетах”.
18.15 “Територiя закону”.
19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 “Час. 

Пiдсумки дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Податковий щоденник”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,19.00,03.45 Подiї.

07.10 Т/с “Iнтерни”, 153 i 154 с.
08.00 Т/с “Iнтерни”, 71 i 72 с.
09.10,17.00,22.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Волошки”.
14.00 Т/с “Бiднi родичi”.
19.20 Т/с “Карпов”, 2 i 3 с.
23.10 Х/ф “Гладiатор”. (2 категорiя).
02.00 Made in Ukraine. Спецпроект до дня 

незалежностi.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Х/ф “Звiльнiть Вiллi 2: Нова при-

года”.
12.00 Т/с “Зовсiм iнше життя”.
16.00 Т/с “Вiд любовi до кохання”.
00.25 Х/ф “Кiт у мiшку”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Мафiя безсмертна”.
08.40 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
10.10 Х/ф “Настоятель 2”.
12.00 Т/с “Загарбники”.
15.30 Т/с “По гарячих слiдах”.
19.00,01.25,04.05 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Важняк”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
10.00 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
10.25 М/ф “Дюймовочка”.
12.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00,01.10 Х/ф “Бандитки”.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 31 с.
20.00 Вiталька.
21.30 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2 категорiя).
23.40 Х/ф “Борат”. (3 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Гран-прi.
07.30 “Ч/Б”.
08.30 Автомандри.
09.00,10.30,21.30,03.15 Приватнi новини.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
11.00 Homo sapiens.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
15.10,19.15,21.15 Спорт на TBi.
15.15,19.20,21.20 Погода.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.15 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.00 Легенди Тауера.
10.00 “Художнi iсторiї. Богодару Которо-

вичу присвячується”.
11.15 Маленькi дiти великого кiно.
12.40 “Таке спортивне життя. Нiна Ума-

нець”.
13.15,04.25 “Будь у курсi!”
14.00 Свiт будущого.
15.50,23.05 Д/с “Лемури”.
16.35,21.55 “Погода”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50,05.00 Машлi: королева тигрiв.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Генрiх Бо-

ровик, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.00 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
22.00 Чудеса життя.
00.00 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.40 Календар Live. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.35,23.40 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Терористка Iванова”.
22.40 “Джо”.

ÍТÂ-Ñâiò
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. 

“Спорiднений обмiн”. “Путiвка для 
бабусi”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
10.00 “Таємнича Росiя: Вологодська об-

ласть. Хто ви, прибульцi?”
11.00 “Ахтунг, Руссiш!” “Вiйна i нiмцi”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Хiд 

конем”. “Закон конкуренцiї”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 2”. “Венде-

та по-росiйськи”, ч. 1.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Профутбол”.
08.40 Х/ф “В`язень замку Iф”.
13.20 Х/ф “Капiтан Рон”.
15.20 Т/с “Захист”.
19.20 Х/ф “Ярослав. Тисяча рокiв тому”. 

(2 категорiя).
21.30 Х/ф “Вiйна драконiв”. (2 категорiя).
23.25 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.35 Мелодрама “Проста iсторiя”. 

(12+).
08.30,14.45 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
10.55,17.10 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+).
14.10 “Плюс кiно”. (12+).
18.50,00.30 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).
20.30,02.30 Комедiя “Музична iсторiя”.
22.30,04.30 Мелодрама “Дама з собач-

кою”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Мотоспортивний журнал.
09.45 Снукер. Європейський тур. Нiмеччина. 

Фiнал.
11.00,16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 2.
12.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Фiнал. Чоловiки.
13.45 Оце так!
14.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 

Challenge. Етап 7.
15.00 Велоспорт. Ваттенфалл класiк.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 3.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 1.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Суонсi”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Удiнезе”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Сельта”.
14.15 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Дженоа”.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Бар-

селона”.
18.00,07.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.15 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.20 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.20 “Futbol Mundial”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Реал”.
01.45 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Катанiя”.
03.30 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” 

- “Челсi”.
05.20 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Дина-

мо” (Дрезден).

УТ-1
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Руссо-туристо. Вперше за 

кордоном”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.40 Хай щастить.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Т/с “Чорна рада”, 1 i 2 с.
13.45 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.15 Українська пiсня.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф “Колiївщина”.
16.45 Криве дзеркало.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.00 Художня гiмнастика. ЧС.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 27 с.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.05 “Секрети Величного столiття. Як 

створювався серiал Роксолана”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Мiняю жiнку 6”.
00.15 Т/с “Гра престолiв 2”. (3 категорiя).
01.20,02.05 Т/с “Вбивство”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Право на любов”, 1 с.
12.20 Х/ф “Право на любов”, 2 с.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20 “Давай одружимося в Українi”.
16.30 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00,04.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Фродя”, 1-4 с.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Механiк”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.10 “Зоряне життя. Як виховати транс-

вестита”.
11.05 “Зоряне життя. Тiло як iнтимний 

щоденник”.
12.10 “Один за всiх”.
13.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.00 Х/ф “Iнше обличчя”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Громобой”.
11.30 Х/ф “Бiблiотекар”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
18.00 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,00.05 Репортер.
19.10 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.
00.30 “Територiя закону”

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,04.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Коханець для Люсi”.
12.00 “Хай говорять. Зара. Лiто 2013”.
14.20 Право на захист.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,04.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 4 i 5 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 26 с.
00.10 Х/ф “Дiм”. (3 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.25 “Добрий вечiр, тварини”.
11.25 “Три сестри”.
13.00,19.00 “Орел i решка”.
14.00 Т/с “Маргоша”.
15.00 “Шопiнг монстри”.
16.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
17.00 “Звана вечеря”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.00 Х/ф “Привид”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.55 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.45,17.00 Т/с “Навiгатор”.
16.45,19.00,01.25,04.05 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 68 с.
13.40 Т/с “Чемпiонки”, 1 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 6 с.
16.45,20.00 Вiталька.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 32 с.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi курасани.

10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,21.30,03.15 Приватнi новини.
11.00 Знак оклику з А. Шевченко.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
15.10,19.15,21.15 Спорт на TBi.
15.15,19.20,21.20 Погода.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
18.15 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.15 “Ч/Б”.

Тоíiñ
06.35,08.30 Майстер подорожей.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
12.45 “Ронiн”.
13.20 Д/с “Дикий молодняк”.
14.00,22.50 Чудеса життя.
15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.50 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Генрiх Бо-

ровик, ч. 2.
21.40 Божевiльний генiй Iнокентiя Смок-

туновського.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.35,23.40 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Терористка Iванова”.
22.40 “Джо”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. 

“Бiзнесмен”. “Волосся Веронiки”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Дорога 

на пiвнiч”, 5 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Куля 

з минулого”. “Темна справа”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 2”. “Венде-

та по-росiйськи”, ч. 3. i 4.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 22 i 23 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.05 “Маски-шоу”.
08.00,11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.25,18.30 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
13.25 “Облом UA”.
15.40 Т/с “Майор Вихор”.
17.00 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 1. “Братство 

народiв”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Арсенал - Фе-

нербахче. Пряма трансляцiя.
23.40 “Про Лiгу Чемпiонiв”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).
08.30,14.30 Комедiя “Музична iсторiя”.
10.30,16.30 Мелодрама “Дама з собач-

кою”. (6+).
18.30,00.40 Х/ф “На шляху до Берлiна”. 

(12+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.40,02.30 Комедiя “Летюча миша”. (6+).
23.00,04.50 Мелодрама “Молода дружи-

на”. (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,12.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 1.
12.00 Автоспорт. ЧC в класi туринг. Огляд.
16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 3.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 4.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 2.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10,13.00 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.10,14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Катанiя”.
12.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
15.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” 

- “Челсi”.
17.05 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Реал”.
19.15,06.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Арсенал” 

- “Фенербахче”. Матч у вiдповiдь. 
Пряма трансляцiя.

23.45,07.20 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

26 серпня

27 серпня
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УТ-1
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Руссо-туристо. Вперше за кор-

доном 2”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.45 Кордон держави.
10.30 Х/ф “Провiнцiалки”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Чорна рада”, 3 i 4 с.
14.15 Крок до зiрок.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,20.00,21.40 Художня гiмнастика. ЧС.
17.55,22.00 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Про головне.
19.25 К. Новикова, В. Данилець та В. Мо-

їсеєнко запрошують.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.25 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.00,20.15 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 3”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Iлюзiя безпеки”.
23.55 Т/с “Гра престолiв 2”. (3 категорiя).
01.05,01.50 Т/с “Вбивство”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Фродя”, 1-3 с.
12.20 Т/с “Фродя”, 4 с.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.30 “Давай одружимося в Українi”.
16.30 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00,04.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Бiлий налив”, 1-4 с.
02.00 Д/с “Мега мисливцi”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.30 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Наказано знищити”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Цiна щастя - дитина”.
11.00,12.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.55 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
00.05 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Бiблiотекар 2”.
11.00 Х/ф “Бiблiотекар 3”.
13.00,18.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.40 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
19.00,00.05 Репортер.
19.10 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.
18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 1 i 2 с.

12.00 “Хай говорять. Бiла смуга”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 57 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 6 i 7 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 28 i 29 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.15 “Добрий вечiр, тварини”.
11.15,22.00 “Три сестри”.
13.00,19.00 “Орел i решка”.
14.00,23.00 Т/с “Маргоша”.
15.00 “Шопiнг монстри”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.00 М/ф “Зима в Простоквашинi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.50,17.00 Т/с “Навiгатор”.
16.45,19.00,01.20,04.30 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 69 с.
13.40 Т/с “Чемпiонки”, 2 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 7 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 33 с.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,21.30,03.15 Приватнi новини.
11.00 “Ч/Б”.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.

15.10,19.15,21.15 Спорт на TBi.
15.15,19.20,21.20 Погода.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.15 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.00 Д/с “Дикий молодняк”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служ-

ба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Божевiльний генiй Iнокентiя Смок-

туновського.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15,04.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Чудеса життя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.50 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Генрiх Бо-

ровик, ч. 3.
21.40 Емануїл Вiторган i Алла Балтер. По 

обидва боки життя.
22.50 Еволюцiя життя на землi.
00.15 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.35,23.35 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.40 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Терористка Iванова”.
22.40 “Джо”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “По-

штовий Роман”. “Переполох зi спад-
ком”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Мандри Синдбада”. “Дорога 

на пiвнiч”, 6 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.45,02.55 “Прокурорська перевiрка”.
19.55,04.05 “Говоримо i показуємо”.
20.45 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Не-

безпечний рейс”. “Податок на 
щедрiсть”.

22.40 Т/с “Державний захист 2”. “Стара 
гвардiя”, ч. 1 i 2.

00.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. ПАОК - Шаль-

ке 04.
08.35 “Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.30 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.25 “Облом UA”.
15.20 Т/с “Майор Вихор”.
17.00 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 1. “Братство 

народiв”.
18.05,21.40 “Маски-шоу”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Вiрус”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.40 Х/ф “На шляху до Берлiна”. 

(12+).
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.40,14.30 Комедiя “Летюча миша”. (6+).
11.00,16.50 Мелодрама “Молода дружи-

на”. (6+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”. 

(12+).
20.30,02.30 Комедiя “Удаваний хворий”. 

(6+).
22.40,04.40 Бойовик “Не ставте лiсовику 

капкани...” (12+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,11.00 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 2.
10.25 Бiзнес-клас. Журнал.
10.30 Автоспорт. ЧC в класi туринг. Огляд.
14.15 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 

рокiв. 1/2 фiналу.
16.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 4.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 5.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 3.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.10 Новини.
08.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Арсенал” 

- “Фенербахче”. Матч у вiдповiдь.
10.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПАОК - 

“Шальке”. Матч у вiдповiдь.
12.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” 

- “Баварiя”.
14.25 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.25 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Базель” - 

“Лудогорец”. Матч у вiдповiдь.
17.25,23.45,07.20 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
18.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Зенiт” 

- “Пасуш де Феррейра”. Матч у 
вiдповiдь. Пряма трансляцiя.

21.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Мiлан” 
- ПСВ. Матч у вiдповiдь. Пряма 
трансляцiя.

УТ-1
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “А. Панiн. Вершник на iм`я 

Життя”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.45 Книга.ua.
10.25 Нехай Вам буде кольорово!
11.30 Православна енциклопедiя.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Чорна рада”, 5-7 с.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,20.00,21.40 Художня гiмнастика. ЧС.
17.55 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.00 “Надвечiр`я”.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.25 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
10.55,20.15 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 3”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Кохання без кордонiв”.
00.20 Т/с “Гра престолiв 2”. (3 категорiя).
01.30,02.15 Т/с “Вбивство”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Бiлий налив”, 1-3 с.
12.20 Т/с “Бiлий налив”, 4 с.
13.20 “Судовi справи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Давай одружимося в Українi”.
16.30 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00,04.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Янгол в серцi”, 1-4 с.
02.30 Х/ф “Iноземець”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.20,16.45 Т/с “Агент нацiональної без-
пеки”.

12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Небезпечна людина”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зоряне життя. Помста по-жiночому”.
10.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
14.00 Х/ф “Любов пiд наглядом”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.05 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.00,00.05 Репортер.
19.10 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).
01.10 Т/с “Купiдон”.

5 êаíаë
06.30,18.40,00.00,03.30 “Київський час”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Стьопкина проти 

Стьопкина”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 58 с.

15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 8 i 9 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 31 i 32 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.15 “Добрий вечiр, тварини”.
11.15,22.00 “Три сестри”.
13.00,19.00 “Орел i решка”.
14.00,23.00 Т/с “Маргоша”.
15.00 “Шопiнг монстри”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Професiя - слiдчий”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.50,17.00 Т/с “Навiгатор”.
16.45,19.00,01.20,02.50 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 70 с.
13.40 Т/с “Чемпiонки”, 3 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 8 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 34 с.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,21.30,03.15 Приватнi новини.
11.00 Homo sapiens.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 

Сьогоднi.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
15.10,19.15,21.15 Спорт на TBi.
15.15,19.20,21.20 Погода.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.

18.15 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.15 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.00 Д/с “Дикий молодняк”.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служ-

ба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Емануїл Вiторган i Алла Балтер. По 

обидва боки життя.
12.45 Секретнi матерiали.
13.15,04.35 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.50 Еволюцiя життя на землi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.50 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Ксенiя Соб-

чак, ч. 1.
21.40 Олександр Лазарєв i Свiтлана Немо-

ляєва. Ще раз про любов.
00.40 Календар Live. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.35,23.40 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Терористка Iванова”.
22.40 “Джо”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. 

“Професiйний ризик”. “Привид пра-
ведного життя”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.05 Т/с “Мандри Синдбада”. “Дорога 

на пiвнiч”, 7 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.25 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Ша-

нувальник”. “Пристрастi за Шил-
лером”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 2”. “Стара 

гвардiя”, ч. 3. i 4.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 26 i 27 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.05 “Маски-шоу”.
08.00,11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
08.35 “Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.30 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
13.25 “Облом UA”.
15.15 Т/с “Майор Вихор”.
17.00 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 1. “Братство 

народiв”.
18.55 Лiга Європи УЄФА. “Динамо” - “Ак-

тобе” (Казахстан). Пряма трансляцiя.
21.15 Лiга Європи УЄФА. “Днiпро” - 

“Нимме Келью” (Естонiя). Пряма 
трансляцiя.

23.30 “Профутбол онлайн”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”. 

(12+).
08.30,14.45 Комедiя “Удаваний хворий”. 

(6+).
10.40,16.55 Бойовик “Не ставте лiсовику 

капкани...” (12+).
14.10 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Завтра була 

вiйна”. (12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лап-

шин”. (12+).
22.30,04.30 Кiноповiсть “Княжна Мерi”. 

(12+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,10.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 3.
08.45 Академiчне веслування. ЧC. Чхунджу 

(Пiвденна Корея). Фiнали.
15.45 Велоспорт. Вуельта. Етап 5.
16.45 Велоспорт. Вуельта. Етап 6.
18.45 Футбол. Жеребкування Лiги 

Чемпiонiв.
20.00,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 4.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.05 Новини.
08.10,20.55 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. 

“Зенiт” - “Пасуш де Феррейра”. 
Матч у вiдповiдь.

10.10,23.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. 
“Мiлан” - ПСВ. Матч у вiдповiдь.

12.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Реал Со-
сьєдад” - “Лiон”. Матч у вiдповiдь.

14.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Марiбор” 
- “Вiкторiя”. Матч у вiдповiдь.

16.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Селтiк” 
- “Шахтар” (Караганда). Матч у 
вiдповiдь.

18.10 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.45 Лiга чемпiонiв. Жеребкування групо-

вого етапу. Пряма трансляцiя.
20.25,01.00,07.30 “Свiт англiйської 

прем`єр-лiги”.
01.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Арсенал” 

- “Фенербахче”. Матч у вiдповiдь.

Ñåрåда

Чåòâåр

28 серпня

29 серпня
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УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “А. Самохiна. Самотнiсть ко-

ролеви”, ч. 1.
08.20 Д/ф “А. Самохiна. Самотнiсть ко-

ролеви”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.50 Свiтло.
10.30 Нехай Вам буде кольорово!
11.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я. Шрi-

Ланка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Т/с “Чорна рада”, 8 i 9 с.
14.05 Як Ваше здоров`я?
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Т/ф “Мiсяцева зозулька”.
16.50 Телевистава “Капiтанша”.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Художня гiмнастика. ЧС.
21.35 Фольк-music.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.25 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
10.55 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
12.55 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Вечiрнiй квартал”.
23.00 Бойовик “Шанхайський полудень”.
01.10 Бойовик “Жук”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Дiльничний”.
12.20 “Судовi справи”.
14.15 “Сiмейний суд”.
15.15 “Давай одружимося в Українi”.
16.30 Т/с “Наложниця”.
18.05,05.05 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Поговори зi мною про любов”.
00.30 Х/ф “Малахольна”.
02.20 Д/с “Мега мисливцi”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.

07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.35,16.25 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Вогонь iз пекла”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.45 Х/ф “Коли наступає вересень”.
08.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 Х/ф “Американська дочка”.
12.00 Х/ф “Iндус”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íоâèé êаíаë
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.00,00.05 Репортер.
19.10 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).
01.10 Т/с “Купiдон”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “Ранок iз зiркою”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.

09.10,13.00,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Дiти Валентини Ле-

онтьєвої”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 59 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
21.30 Футбол. Супер кубок УЄФА 2013. 

“Баварiя” - “Челсi”.
23.50 Х/ф “Жерсть”. (2 категорiя).
01.30 Т/с “Пожежники Чикаго”, 12 i 13 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.15 “Добрий вечiр, тварини”.
11.15 “Три сестри”.
13.00 “Орел i решка”.
14.00,23.20 Т/с “Маргоша”.
15.00 “Шопiнг монстри”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “КВК-2013”.
21.15 “Майдан`s”.
00.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.05 “Речовий доказ”.
06.30,09.00 Т/с “Петровка, 38. Команда 

Семенова”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
13.00 Т/с “Важняк”.
14.50,17.00 Т/с “Навiгатор”.
16.45,19.00,04.35 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Синдром дракона”.
00.15 Х/ф “Страховий випадок”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 71 с.
13.40 Т/с “Чемпiонки”, 4 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 9 с.
17.15 Досвiдос.
17.40 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 35 с.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Голос вiруючого.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.3

0 Сьогоднi.
09.00,10.30,21.30,03.15 Приватнi новини.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
11.00,22.00,02.15 Музика для дорослих.

12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
15.10,19.15,21.15 Спорт на TBi.
15.15,19.20,21.20 Погода.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Лазарєв i Свiтлана Немо-

ляєва. Ще раз про любов.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00,22.50 Еволюцiя життя на землi.
15.20,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.25,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.50 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Ксенiя Соб-

чак, 2 с.
21.40 Трагедiя Фроси Бурлакової.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
00.40 Календар Live. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.35 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.40 “Рок-н-рол в об`єктивi: Фотографiї 

Боба Груена”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Дубль 

два”. “Черепахова шпилька”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Очна ставка.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Дорога 

на пiвнiч”, 8 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Детектив “Питання честi”.
22.30 “Великий обман зору”. Проект.
23.35 Т/с “Звiробiй”, 30 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,18.05 “Маски-шоу”.
08.00 “Профутбол онлайн”.
09.15,18.30 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.25 “Облом UA”.
17.00 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 1. “Братство 

народiв”.
19.00 Х/ф “Поцiлунок метелика”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
23.10 Т/с “Спартак. Помста”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Кiноповiсть “Завтра була 

вiйна”. (12+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лап-

шин”. (12+).
10.30,16.30 Кiноповiсть “Княжна Мерi”. 

(12+).
18.15 “Плюс кiно”. (12+).
18.50,00.35 Х/ф “Рокiровка в довгий 

бiк”. (6+).
20.30,02.30 Драма “...А зорi тут тихi”. 

(12+).
23.40,05.40 Комедiя “Свято Нептуна”.

ªâроñïорò
04.00,11.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 4.
08.00 Снукер. Європейський тур. Нiмеччина. 

День 1.
09.00 Академiчне веслування. ЧC. Чхунджу 

(Пiвденна Корея). Фiнали.
14.00 Футбол. Жеребкування Лiги Європи.
15.00 Велоспорт. World Ports Classic.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 7.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 5.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50,19.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” 

- “Баварiя”.
10.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Легiя” - 

“Стяуа”. Матч у вiдповiдь.
11.55 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Селтiк” 

- “Шахтар” (Караганда). Матч у 
вiдповiдь.

14.00 Лiга Європи. Жеребкування групово-
го етапу. Пряма трансляцiя.

15.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Реал Со-
сьєдад” - “Лiон”. Матч у вiдповiдь.

17.05 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Марiбор” 
- “Вiкторiя”. Матч у вiдповiдь.

19.10 “Futbol Mundial”.
19.35 Чемпiонат Iталiї. Preview.
20.05 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.35,07.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.00 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.30 Суперкубок Європи. “Баварiя” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
23.50 2 Бундеслiга. “Армiнiя” - “Фортуна”.

УТ-1
06.20 Зiркове шоу у Цирку на Цвiтному 

бульварi.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Сiм чудес України.
10.40 Як це?
11.15 Х/ф “Богдан Хмельницький”.
13.20 Театральнi сезони.
14.05 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Криве дзеркало.
16.50 Золотий гусак.
17.15 Художня гiмнастика. ЧС.
20.30 Слово регiонам.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Українська пiсня.
23.10 Концерт пам`ятi М. Мозгового 

“Майстер-клас - жити”.

Êаíаë “1+1”
06.25 “Ремонт +”.
07.15,19.30,04.55 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Анiмац. фiльм “Братик Ведмедик 2”.
11.25,12.30,04.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.50 “Кохання без кордонiв”.
15.45 “Сказочная Русь”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 Комедiя “Нiч у музеї”.
22.15 Мелодрама “Анжелiка - маркiза 

янголiв”.
00.50 Мелодрама “Прощання слов`янки”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
06.40,01.50 Х/ф “Вокзал для двох”.
09.30 “Все для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Т/с “Янгол в серцi”, 1-4 с.
15.10 Х/ф “Поговори зi мною про любов”.
19.00 Т/с “Ейнштейн. Теорiя любовi”, 1 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ейнштейн. Теорiя любовi”, 

2-4 с.
23.25 Х/ф “Так буває”.
01.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
06.55 Т/с “Морськi дияволи”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Х/ф “Ямакасi 2. Дiти вiтру”.

13.35 Т/с “Бригада”, 1-5 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
20.00 Т/с “Бригада”, 6-9 с.
00.15 Х/ф “Крикуни 2. Полювання”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.45 М/ф “Казка про царя Салтана”.
06.40 Х/ф “Кухарка”.
07.55 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.00 “Зоряне життя. Розмiр не має зна-

чення”.
10.55 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.50 Х/ф “Джентльмени удачi”.
23.40 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
07.10 Кухня для двох.
08.00,10.00 Ревiзор.
12.10 Уральськi пельменi.
13.50 Рудi.
15.30 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс проти Це-

заря”.
20.10 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя “Кле-

опатра”.
22.15 Хто зверху? 2.
00.15 Х/ф “Дуже страшне кiно 3”. (2 

категорiя).
01.55 Т/с “Милi обманщицi”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 “Час новин”.

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 
“Бiзнес-час”.

07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,06.25 

“Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “Час iнтерв`ю”.
13.10 “Вперед на Олiмп!”
13.30 “Драйв”.
14.10,23.50 “Iсторiя успiху”.
14.25 “Гра долi”.
15.15 “Кiно з Янiною Соколовою”.
16.15 “Арсенал”.
17.25 “Феєрiя мандрiв”.
18.15 “Особливий погляд”.
19.30 “Машина часу”.
20.10,01.15,05.15 “Портрети з Сергiєм До-

рофеєвим”.
21.10,03.40 “Велика полiтика”.

21.40,03.00 “Вiкно до Америки”.
22.00,04.35 “В кабiнетах”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 75 i 76 с.
09.00 Таємницi зiрок. Чоловiки як жiнки.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Дитяча Нова Хвиля.
13.00 Х/ф “Мiнливостi любовi”.
15.00 Т/с “Сила вiри”.
19.30 Футбол. Прем`єр-лiга України “Шах-

тар” - “Металiст”.
21.20 Х/ф “Механiк”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Вiддiл. По праву”. (2 категорiя).

Ê1
07.00,11.50 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
10.00 М/ф “Планета скарбiв”.
12.55 Х/ф “Крик сови”.
14.45 “Розсмiши комiка”.
15.40 “Пороблено в Українi”.
17.40 “Майдан`s”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Будь кмiтливим”.

ÍТÍ
05.30 Т/с “Петровка, 38. Команда Се-

менова”.
11.30 “Речовий доказ”. Вирок: “4 дро-

бини”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Страховий випадок”.
15.15 Т/с “Загарбники”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi 

намiри”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Пригоди Оленки та Єрьоми”.
13.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.55 Королева балу 3.
17.10 Х/ф “Iронiя кохання”.
19.00 Х/ф “Таксi 3”.
20.50 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Пипець”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Блага звiстка з Рiком Реннером.
07.00,01.05 Homo sapiens.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1933р. Генрiх Ягода.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.

10.45,14.15 Навколо свiту.
11.45 Автомандри.
12.15 Лекцiї i подiї.
15.15 Третiй дзвiнок.
18.00,02.05 “Ч/Б”.
19.00 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,03.05 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
23.00 Аттентат. Осiннє вбивство в Мюнхенi.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Красень-чоловiк”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Трагедiя Фроси Бурлакової.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Неймовiрне парi”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Еволюцiя життя на землi.
15.15 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
16.00,23.15 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,03.55 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,03.30 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Легенди Тауера.
20.00 Промислова революцiя.
21.10 Водний свiт.
22.15 Точки перетину.
00.15 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Комедiя “Поїздка через мiсто”.
06.15 Х/ф “На край свiту...”
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Наталiя Гундарєва. Запам`ятайте 

мене такий...”
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Т/с “Спадок”.
14.20 “Єралаш”.
14.45 “Весiльний переполох”.
15.55,17.15 “Бажаю Вам...” До ювiлею Р. 

Рождєствєнского.
17.00 Вечiрнi новини.
18.10 “Спiваки на годину”.
19.15 “Вiдгадай мелодiю”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 Комедiя “Самотнiм надається гур-

тожиток”.
23.50 Т/с “Заморожена планета”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.

12.25 “Всiм смертям на зло”.
13.15 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Три аль-

боми”. “Люстра”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
16.35 “Слiдство вели...”
17.30 Огляд. Надзвичайна подiя.
18.00 “Центральне телебачення”.
18.50 Т/с “Угро 4”. “Пограбування по-

тригорськи”.
22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Т/с “Москва. Центральний округ 3”. 

“Синя панчоха”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.45 “Маски-шоу”.
11.15 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 2. “Великi 

ставки”.
15.15 Т/с “Гончi 3”. Фiльм 3. “Полiт бу-

мерангу”.
19.15 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
22.00 Х/ф “Два нулi”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.35 Х/ф “Рокiровка в довгий 

бiк”. (6+).
08.30,14.30 Драма “...А зорi тут тихi”. 

(12+).
11.40,17.40 Комедiя “Свято Нептуна”.
18.35,00.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
21.00,02.55 Х/ф “Доля резидента”. (12+).
23.35,05.35 Комедiя “Водяний”. (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,10.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 5.
09.00 Академiчне веслування. ЧC. Чхунджу 

(Пiвденна Корея). Фiнали.
15.00 Велоспорт. World Ports Classic.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 8.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 6.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40,16.55 Суперкубок Європи. “Баварiя” 

- “Челсi”.
11.45 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Леванте”.
13.30,20.55,03.50 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Халл 

Сiтi”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Наполi”. 

Пряма трансляцiя.
21.25 “Futbol Mundial”.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Хетафе”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Вiльярреал”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

30 серпня

31 серпня
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УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00 Розiграш “Пошторга”.
10.15 Околиця.
10.40 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.05 Крок до зiрок.
11.55 Маю честь запросити.
12.40 Ближче до народу.
13.10 “Караоке для дорослих” в Коблево.
14.05 В гостях у Д. Гордона.
15.00,18.00 Художня гiмнастика. ЧС.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Не вiр худому кухарю.
17.30 Рояль в кущах.
20.10 Погода.
20.15 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.35 Головний аргумент.
20.45 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Концертна програма до Дня знань.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.00 Бойовик “Шанхайський полудень”.
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,05.10 “Недiля з Кварталом”.
12.00,04.45 “Смакуємо”.
12.40 Мелодрама “Анжелiка - маркiза 

янголiв”.
15.10 Комедiя “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво... 5 рокiв потому”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Великий пекарський турнiр”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Комедiя “Скiльки у тебе?” (2 

категорiя).
01.30 Комедiя “Перемотування”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.15 Х/ф “Малахольна”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00,23.30 Х/ф “Я тебе нiколи не за-

буду”.
14.00 Т/с “Ейнштейн. Теорiя любовi”, 

1-4 с.
18.00,01.25 Х/ф “Щасливий маршрут”.
20.00,04.25 “Подробицi тижня з Е. Кисе-

льовим”.
21.30 Х/ф “Життя пiсля життя”.

ICTV
07.05 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.

08.20 Дача.
09.05 Х/ф “Ямакасi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Т/с “Бригада”, 10-15 с.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
21.00 Головна програма.
23.00 Х/ф “Крикуни 2. Полювання”. (2 

категорiя).
00.55 Х/ф “Вогонь iз пекла”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.05,01.25 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.45 “Зоряне життя. Найскандальнiшi роз-

лучення 2012”.
11.45 “Караоке на Майданi”.
12.40 “МайстерШеф 3”.
16.05 “Х-фактор 4”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.05 “Один за всiх”.
21.20 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.00 Мачо не плачуть.
14.25 Божевiльний автостоп.
15.30 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя “Кле-

опатра”.
17.35 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
20.10 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс у Британiї”.
22.20 Х/ф “Американський пирiг”. (2 

категорiя).
00.20 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2 

категорiя).
01.55 Т/с “Милi обманщицi”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,05.00,
06.00 “Час новин”.

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15 
“Бiзнес-час”.

07.30 “180 градусiв”.
07.50,13.30,18.10,20.35,21.10,01.15,02.15,

04.55,05.15,06.25 “Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10,01.35,05.35 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
11.10 “Технопарк”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.30,23.40 “Новини Київщини”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.

21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.
00.25 “Укравтоконтинент”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Мiнливостi любовi”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Дитяча Нова Хвиля.
13.00,05.30 Х/ф “Самотнiй янгол”.
15.00 Т/с “Моє улюблене чудовисько”.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 155 i 156 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 78 i 79 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Механiк”. (2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
08.15 М/ф “Планета скарбiв”.
10.10 Х/ф “Крик сови”.
12.00 Х/ф “Звiльнiть Вiллi: Втеча з 

Пiратської бухти”.
14.05 “Розсмiши комiка”.
15.05 “КВК-2013”.
17.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.20 Х/ф “Будь кмiтливим”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Бiльше нiж секс”.

ÍТÍ
05.35 Х/ф “Скарб”.
06.50 Т/с “Синдром дракона”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Комсо-

мольський шабаш.
12.00,04.15 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Три днi з недоумком”.
14.30 “Випадковий свiдок”.
15.00 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.30 М/ф “Сердитi пташки”.
11.55 М/ф “Новi пригоди Оленки та 

Єрьоми”.
13.20,01.15 Х/ф “Як вийти замiж за 

мiльярдера”.
15.20 Х/ф “Iронiя кохання”.
17.10 Х/ф “Таксi 3”.
19.00 Королева балу 3.
20.15 4 весiлля.
21.35 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Сусiдка”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,21.00,02.00 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Автомандри.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1934р. Осип Мандельштам.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45,14.15 Навколо свiту.
11.45 Гран-прi.
12.15 Лекцiї i подiї.
15.15 Третiй дзвiнок.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00,03.00 “Ч/Б”.
22.00,01.00 Зелена лампа.
23.00 Залiзна сотня.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Неймовiрне парi”.
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Легенди Тауера.
10.00,04.25 “Будь у курсi!”
10.40,05.10 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Красень-чоловiк”.
14.10 За сiм морiв.
15.05 Промислова революцiя.
16.05,00.05 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Олена Кос-

тевич”.
18.30,04.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
20.40,04.50 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Да Вiнчi - загублений скарб.
22.05 Вовки проти буйволiв.
23.05 Точки перетину.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.30 Х/ф “А якщо це любов?”
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Т/с “Шантаж”.
13.35 “Актори. Життя пiсля слави”.
14.50 Х/ф “Велика перерва”.
20.00 “Час”.
20.15 Комедiя “Операцiя “И” та iншi при-

годи Шурика”.
22.10 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Спец. 

випуск.
23.45 Х/ф “Написане Сергiєм Довла-

товим”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
09.20 Їмо вдома.
09.55 “Диво технiки”.
10.25 Дачна вiдповiдь.

11.25 Золотий пил.
12.20 Т/с “Глухар. Продовження”. “Це 

правда”. “Дурнi”. “Пляшки”. “Бан-
да”. “Бiг”.

17.00 Очна ставка.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
18.50 Т/с “Угро 4”. “Цiнний товар”.
22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
00.05 Т/с “Москва. Центральний округ 3”. 

“Московський час”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.45 “Маски-шоу”.
09.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
11.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
13.45 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
16.25 “Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014”.
16.50 ЧУ 8 Тур. Волинь - Металург Д.
19.15 ЧУ 8 Тур. Динамо - Днiпро.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Поцiлунок метелика”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
08.55,14.55 Х/ф “Доля резидента”. (12+).
11.35,17.35 Комедiя “Водяний”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Повернення резиден-

та”. (12+).
20.50,02.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Рези-

дент”. (12+).
23.15,05.15 Комедiя “Чужа дружина i 

чоловiк пiд лiжком”. (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,11.15,18.45,22.05 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат США. День 6.
09.00 Академiчне веслування. ЧC. Чхунджу 

(Пiвденна Корея). Фiнали.
10.45,14.00 Ралi. ERC. Чехiя. День 1.
13.00 Супербайк. ЧC. Нiмеччина. Заїзд 1.
14.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. 

Нiмеччина.
15.30,17.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 8.
16.00 Велоспорт. Гран-прi Плуе.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.45,18.45 Новини.
08.15,20.55,03.45 “Futbol Mundial”.
08.45 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Гра-

нада”.
10.35 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Лацiо”.
12.25,21.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
12.55,13.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - 

“Атлетiк”. Пряма трансляцiя.
15.00 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
17.25,18.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” 

- “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.
19.55 “Англiйський акцент”.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Бар-

селона”. Пряма трансляцiя.
00.00 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Кальярi”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 26 ñåрïíя  
07.00 Провінційні вісті
07.35 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ 
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10 Власна думка                   
13.10 Пісні наших перемог
14.00 Х.ф. «Чорна долина» 
17.00 «Неповторна природа»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.00 Д.ф. «Диво калинове»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.00 В.ф. «Хороспів українців»
22.35 Х.ф. «Сотник» 

Âіâòороê, 27 ñåрïíя
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Право на пам’ять» 
15.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Неповторна природа»
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Головоломка» 

Ñåрåда, 28 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.00 Дитяча година
12.40 Веселі Галичани 2013
14.00 Х.ф. «Коханням за кохання» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Співає Марта Стецько

17.20, 19.00, 22.00 ФАЙНЕ МІСТО 
ТЕРНОПІЛЬ

17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
22.35 Х.ф. «Викрадення чародія» 

Чåòâåр, 29 ñåрïíя
07.00 Д.ф. «Диво калинове»
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Дрібка перцю» 
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
18.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«До революції на двох 

конях» 

П’яòíèця, 30 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Повернення Каліостро» 
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Дорога мрій і боротьби», 

пам’яті Івана Гавдиди
21.30 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини
21.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ 
22.35 Х.ф. «Здрастуй, смуток» 

Ñóáоòа, 31 ñåрïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Х.ф. «Догора» 
09.00, 23.40 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи

12.30 Х.ф. «Москаль чарівник» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Пригоди маленько-

го Мука» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.10 Суботній вечір. «Дякую тобі, 

Ксеніє», дует «Писанка»
2 2 . 0 0  Д о  6 5 - р і ч ч я  І в а н а 

Гаврилюка.Х.ф. «Карпатське 
золото» 

00.00 Х.ф. «Сезон бджіл» 

Íåдіëя, 1 âåрåñíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Пригоди маленько-

го Мука» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.30 «Про нас»
15.45 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини
16.10 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ 
19.50 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Москаль чарівник» 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 26 ñåрïíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Пілігрим”
13.00 “Азбука смаку”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 “Витоки”
14.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.00 “Юна зірка”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Маленька перерва”
16.45 “До речі, про речі”

17.00 “Фарби життя ”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Ми українські”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Живі історії”
19.00 “Невигадані історії ”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Зовсім інше життя”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Зустріч для вас”
22.45 “Луцьк на розвої віків”
23.00 “Традиції самоврядування на 

Україні”

Âіâòороê ,  27 ñåрïíя
7.00 “Невигадані історії”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі історії”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Зовсім інше життя”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ ”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Витоки”
14.30 “Ми українські”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Класна робота”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 «Служба розшуку дітей”
17.15 “Просто неба”
17.30 “Як це було”
18.30 “ПрофStyle”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Тарасова візитка”
23.00 “Традиції самоврядування на 

Україні”
23.45 “Місто сонця”

Ñåрåда, 28 ñåрïíя
7.00,13.00,16.00,19.00,22.00“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Просто неба”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Як це було”
12.30 “Час реформ”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Лікар радить”
17.15 “Координати долі”
17.30 “Після школи”
17.45 “Галерея образів”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”

19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Цей дивовижний Крим”
19.50 “Дім.Сад.Город”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “До чистих джерел”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Пілігрим”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Весела мозаїка “Хутірських 

музик”.ч.1
2 3 . 0 0  “ І м е н а ” ( В о л о д имир 

Стєклов.ч.1)
23.30 “Далекі і близькі”

Чåòâåр, 29 ñåрïíя
7.00,13.00,16.00,19.00,22.00“Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Лікар радить”
12.10 “Після школи”
12.25 “До чистих джерел”
12.50 “Дім.Сад.Город”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Далекі і близькіі”
14.25 “Цей дивовижний Крим”
14.30, 23.00 “Імена”(Володимир Стєклов)
15.00 “Пілігрим”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 «Служба розшуку дітей”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Зірковий коктейль”
19.30, 22.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Весела мозаїка Хутірських музик”
23.25 Концерт Василя Зінкевича

П’яòíèця, 30 ñåрïíя
7.00,13.00,16.00,19.00,22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Імена”(Володимир Стєклов)
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перева”
16.55 «Служба розшуку дітей”
17.15 “Тарасова візитка”
17.25 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Козацька звитяга”

18.30 “Назбиране”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Мандри”
20.20 “Родина”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Портрет”(Пам’яті Б.Ступки)
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Фарби життя”
23.00 “Кіно, кіно”
23.30 “Червона калина”

Ñóáоòа, 31 ñåрïíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Червона калина”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Родина ”
13.30 “Козацька звитяга”
13.45 “Новини України”
14.00 “Портрет”
14.30 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/ф “Червоні черевички”
18.30 “Жива традиція”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.30 “Одіссея сім’ї Гуль””
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Заграй, гітаро, пісню волі”
22.30 “М-хвиля”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Відкрита студія”. ч.1

Íåдіëя,  1 âåрåñíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 Концерт Василя Зінкевича
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайнятості”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “М-хвиля”
14.30 “Соціальні грані”
14.50 “Жива традиція”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Ретро”)
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/ф “Спортлото-82”   
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “А у нас кіно знімали”
23.00 “Відкрита студія”.ч.2
23.30 “Молодіжний формат”

1 вересня



САЛАТ З БУРЯЧКОМ 
Потрібно: 3 кг бурячків, 2 кг моркви, 2 кг солодкого 

перцю, 2 стручки гіркого перцю, 3 кг помідорів або 1,5 л 
томатного соку, 0,5 л олії. 

Приготування: бурячки та моркву натерти на крупній 
тертці, перець нарізати соломкою, а помідори пропусти-
ти через м’ясорубку. У широку каструлю влити олію, дати 
закипіти, опустити туди моркву і буряк, тушкувати 10 хв. 
Потім покласти решту овочів, посолити за смаком, дода-
ти кілька лаврових листочків. Тушкувати 1 год. під криш-
кою на повільному вогні. Гарячим розкласти  у підготов-
лені банки та простерилізувати ще 20 хв., закатати. 

САЛАТ З КАБАЧКІВ «ЗАГАДКА» 
Потрібно: 3 кг очищених кабачків, по 0,5 кг моркви та 

цибулі, 2 середні головки часнику, 1 скл. цукру, 3 ст. л. солі, 
1 скл. олії, 1 скл. 6% оцту. 

Приготування: кабачки і моркву натерти на крупній 
тертці, цибулю дрібно покришити. Змішати, додати цу-
кор, сіль, оцет, олію та вичавлений часник. Залишити на 
2,5 год., потім розкласти в півлітрові банки, стерилізува-
ти 15-20 хв. і закатати. 

ОВОЧЕВИЙ САЛАТ З РИСОМ 
Варіант 1. Потрібно: по 1 кг помідорів, солодкого пер-

цю, моркви і цибулі, 1 скл. сирого митого рису, олія для 
смаження. 

Приготування: всі овочі нарізати соломкою і 
окремо обсмажити на олії. Додати склянку рису 
і акуратно перемішати. Готовий салат роз-
класти в банки, додавши сіль (з розрахун-
ку 1 ч. ложка на півлітрову банку), сте-
рилізувати 1 год. і закатати. 

Варіант 2. Потрібно: 3 кг по-
мідорів, по 1 кг моркви і солод-
кого перцю, 2 скл. рису, 0,5 л олії, 
100 г цукру, сіль за смаком. 

Приготування: моркву 
натерти на крупній тертці, 
обсмажити в олії. 

Очищений перець і по-
мідори пропустити через 
м’ясорубку, з’єднати з морк-
вою і варити 25 хв. Всипати до-
бре промитий рис, варити до го-
товності, додавши сіль і цукор. Га-
рячим покласти салат у підготовлені 
банки, простерилізувати 20 хв. і закатати. 

САЛАТ ІЗ ЦВІТНОЇ КАПУСТИ 
Потрібно: по 1,2 кг цвітної капусти і помідорів, 200 г 

олії, 100 г цукру, 50 г солі, 120 г 9% оцту, 200 г зелені пе-
трушки, 80 г часнику. 

Приготування: капусту відварити і розібрати на суц-
віття. Помідори пропустити через м’ясорубку. Петрушку 
дрібно нарізати, часник вичавити. Все змішати, додати цу-
кор, сіль, олію та оцет. Варити, періодично помішуючи 10-
15 хв. Гарячим розкласти салат в банки, стерилізувати 20 
хв., закатати, закутати й залишити до охолодження. 

САЛАТ З КВАСОЛЕЮ 
Потрібно: 3 кг стиглих червоних помідорів, по 1 кг со-

лодкого перцю, моркви і цибулі, 3 скл. молодої квасолі, по 
1,5 скл. цукру та олії (без запаху), 2 ст. л. солі, 2 ч. л. 9% 
оцту. 

Приготування: помідори пропустити через 
м’ясорубку, інші овочі нарізати кубиками. Квасолю відва-
рити майже до готовності. Все змішати, додати цукор, сіль, 
олію. Скласти в каструлю і варити 1 год. Наприкінці варін-
ня додати оцет, розкласти в банки, стерилізувати 20-30 хв. 
і закатати. 

САЛАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ» 
Потрібно: 2 кг бурих помідорів, 1,5 кг солодкого пер-

цю, 1 кг ріпчастої цибулі, 700 г моркви, 0,5 кг білокачанної 
капусти, 100 г зелені петрушки: для маринаду на одну пів-
літрову банку – 3 ст. л. гарячої олії, по 1 ч. л. солі та цукру, 5 
горошин чорного перцю і 2 ч. ложки 9% оцту. 

Приготування: всі овочі нарізати як на салат, розклас-

ти в підготовлені банки, додати спеції і прянощі, прикри-
ти кришками. Стерилізувати 30 хв., закатати. Цей салат не 
лише смачний як закуска, але й добра основа для приготу-
вання борщу, розсольнику, капусняку.

САЛАТ «ЧАСНИКОВІ ОГІРОЧКИ» 
Потрібно: 4 кг огірків (чудово підійдуть перерослі), по 

100 г солі та цукру, 200 г 9% оцту, 250 г олії, 12 зубчиків 
дрібно нарізаного часнику. 

Приготування: огірки нарізати, як на салат (кружеч-
ками, півкружками, залежно від розміру плодів), змішати 
з іншими інгредієнтами. Коли огірки пустять сік, розклас-
ти їх (разом з соком) у підготовлені 0,5-0,7-літрові банки і 
стерилізувати 20-30 хв. Закатати.  Взимку в цього салату 
смак, як у свіжих огірочків.

ЗАКУСКА «ГРЕЦЬКА» 
Потрібно: по 0,5 кг ріпчастої цибулі, молодої темної 

квасолі й моркви, по 2 кг помідорів і баклажанів, 1 
кг солодного перцю, 500 г соняшникової олії, 80 

г солі, 50 г 9% оцту, 150 г цукру, по се-
редньому пучку петрушки й кропу, за-
пашний перець.

Приготування: баклажани 
порізати дрібними кубиками і 

посолити, щоб відійшла 
гіркота. Квасолю відва-
рити. Помідори пере-

молоти на м’ясорубці. 
Перець порізати со-

ломкою. Моркву 
на крупну терт-
ку потерти. Зе-
лень дрібно по-
різати. Цибулю 
порізати куби-
ками і посмажи-

ти в олії. Потім 
додавати по черзі: 

моркву, перець, ба-
клажани, помідори і 

кожен овоч тушити по 10 
хв перед тим, як додати на-

ступний інгредієнт. В останню чер-
гу додати квасолю. Всі овочі перемішати, посолити, до-
дати зелень, оцет, цукор і поперчити запашним перцем 
(за смаком). Тушити 1 год. Розкласти в стерильні банки 
і закрутити. Перевернути, укутати і залишити до охоло-
дження. 

ЗАКУСКА «ФЕЄРИЧНА» 
Потрібно: 2, 5 кг мелених червоних помідорів, 0,5 л 6% 

оцту, 300 г подрібненого часнику, 100 г солі, 200 г цукру, 
400 г олії, 4 пучки дрібно нарізаної петрушки, 30 г і біль-
ше гіркого перцю (за смаком), 2 кг зелених помідорів, 3 кг 
болгарського перцю. 

Приготування: болгарський перець розрізати на 4 
частини, вздовж і ще раз впоперек. Зелені помідори взя-
ти якомога дрібніші. У киплячий маринад, приготований з 
мелених червоних помідорів, оцту, солі, цукру та олії, обе-
режно опустити всі змішані овочі та кип’ятити 15-20 хв. 
Під час варіння кілька разів обережно перемішати. Швид-
ко розфасувати в банки, закатати та закутати. Зберігати 
в прохолодному місці. Ця дуже смачна закуска нагадує за 
смаком лечо.

ЗАКУСКА З БАКЛАЖАНІВ 
Потрібно: 2 кг баклажанів, по 1 великому пучку зелені 

(петрушки, кропу і кінзи), 1 стручок гіркого перцю (або сві-
жомеленого), 1 ріпчаста цибулина, 2 головки часнику, 0,5 л 
олії; для маринаду – 2 л води, 2 ст. ложки солі, 1 скл. 9% оцту. 

Приготування: зробити маринад. Для цього 

закип’ятити воду з сіллю, коли закипить, додати оцет. Ба-
клажани нарізати кубиками, опустити в розсіл і варити 
10-15 хв. (але не переварювати!). Потім відкинути їх на 
друшляк, відцідити і скласти у велику ємність. Додати на-
різану зелень, гіркий перець, дрібно нарізану ріпчасту ци-
булю і часник, а також олію. Все добре перемішати і роз-
класти в підготовлені банки. Можна закрити капронови-
ми або спеціальними кришками, що закручуються, збері-
гати в холодильнику. 

САЛАТ З БАКЛАЖАНІВ «ДЕСЯТКА»
Потрібно: по 10 баклажанів, цибулин, великих помідо-

рів, болгарських перчин, зубчиків часнику, 1 стручок чер-
воного перцю, 300 г олії, 100 г солі, 50 г оцту, 5 ст. л. цукру.

Приготування: баклажани припекти в духовці. Зня-
ти з них шкірку. Все порізати кубиками. Варити 30 хв. Роз-
класти в підготовлені банки та стерилізувати 30-40 хв., за-
катати.

ДОМАШНЯ АДЖИКА
Потрібно: 2,5 кг помідорів (бажано трохи перезрілих), 

1,5 кг яблук, по 1 кг моркви й солодкого перцю, 200-250 г 
перцю чилі, 1 скл. 9% оцту, по 1 скл. цукру і рафінованої 
олії, ¼ скл. солі,  250-300 г часнику.

Приготування: моркву почистити, у перців видалити 
хвостики та насіння, яблука очистити від шкірки та вида-
лити серцевинки. Перекрутити всі овочі та яблука через 
м’ясорубку, скласти в каструлю й тушкувати близько го-
дини на маленькому вогні. За 5 хв. до закінчення варіння 
додати оцет, цукор, сіль, олію, подрібнений часник. Потім 
все ретельно перемішати й варити ще 5-7 хв., розлити у 
пастеризовані банки та закатати.

ГОСТРІ БАКЛАЖАНИ
Потрібно: 5 кг баклажанів, по 0,5 кг перцю та помідо-

рів, 300 г часнику, 20 г паприки гіркої, 300 г оцту, 250 г хо-
лодної кип’яченої води.

Приготування: баклажани порізати кружечками, по-
солити, відставити на 3 год. Відтиснути від соку й обсма-
жити на олії. Вмочувати в заправку та вкладати в банки. 
Якщо заправка залишиться, розлити по банках. Стерилі-
зувати 0,5 год, закатати. Для заправки змолоти перець, 
часник, помідори та паприку, додати оцет і кип’ячену 
воду.

САЛАТ З КАБАЧКІВ
Потрібно: 1 скл. томатної пасти, 1 л води, 2 кг кабач-

ків, по 1 скл. олії та цукру, 1 ст. л. солі, 4 болгарських перці, 
10 цибулин, 4 морквини, 10 помідорів, 1 ст. л. 70% оцтової 
есенції або 8 ст. л. 9% оцту. 

Приготування: кабачки очистити від шкірки і насін-
ня, порізати дрібними кубиками, змішати з сіллю, цукром, 
олією і розведеною у воді томатною пастою. Проварити 
10 хв. Болгарський перець і цибулю порізати півкільцями, 
з’єднати з кабачками, проварити ще 10 хв. Потім додати 
натерту на великій тертці моркву, а ще через 10 хв. – дріб-
но порізані помідори і оцет. Варити ще 10 хв., розкласти у 
стерилізовані банки і закрутити. 

КАБАЧКОВА ІКРА «НА ЗИМУ»
Потрібно: на 3 літри готової ікри – 3 кг почищених ка-

бачків без шкірки та насіння, 200 мл томатної пасти, 100 
мл оцту, 100 г цукру, 1 ст.л. солі з гіркою, 1 головка часни-
ку, 200 мл олії (для тушкування),

Приготування: кабачки потерти на грубій терці, дода-
ти решту інгредієнтів, крім часнику, й тушкувати на ма-
ленькому вогні 2 год. Помішувати, щоб не пригоріли. По-
тім додати подрібнений часник і тушкувати ще 15 хв.

Розкласти гарячим у стерилізовані банки, закрити 
металевими кришками. Поставити банки догори дном, 
вкрити покривалом і залишити до повного охолоджен-
ня.
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Салатне розмаїття:     
         вітамінчики з банки

Поки ще літечко тішить нас своїми дарами, треба по-
спішити запастися вітамінними смаколиками на 
зиму. А головне – домашніми, без магазинної «хімії». 
Салати з помідорів, огірків, кабачків, перчику та ци-
бульки й інших овочів завжди виручать, коли на по-
розі несподівані гості. Та й для усієї сім’ї – це чудові 
закуски. Тож якщо зараз попрацюємо – взимку буде-
мо з власними припасами, смачними та корисними. 
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Відповіді

Мешканець 
американського міста 
Цинциннаті отримав 

приз у мільйон доларів через 
те, що його переплутали в 
казино з тезкою. 

Як повідомляє «ABC News», адмі-
ністрація грального закладу виріши-
ла не стягувати помилково виплачені 
гроші, і по мільйону отримали обидва 
Кевіни Льюїси. Помилка трапилася в 
казино «Horseshoe». Як з’ясувалося, 
в обох чоловіків не тільки збігають-

ся ім’я та прізвище, але також схожі й 
інші особисті дані, в тому числі вік та 
сімейний стан. 

Курйози

Директор ресторану звертається до офіці-
антки:

- Той пан за шостим столиком занадто ви-
пив і спить. Будь ласка, розбудіть його, робочий 
день давно закінчився.

- Я його будила вже чотири рази.
- То чому ж він досі тут?
- Бо щоразу просить рахунок, сплачує його і 

залишає мені сто гривень на чай.
* * *
Дивовижні перетворення: влітку мікроав-

тобуси стають мікрохвильовками.
* * *
Даішник зупиняє студента і просить показа-

ти документи.
- Та-а-ак, не працюємо, значить…
- Не працюємо.
- Та-а-ак, грошенята державні проїдаємо, 

значить…
- Проїдаємо.
- Та-а-ак, студенти ми, значить…
- Ні, вибачте, але студент лише я.
* * *
- Принцесо, може, я прийду до тебе сьогод-

ні увечері?
- У мене дракон у вежі.
- Що???
- Тато вдома!
* * *
Населення України - 45 мільйонів. 12 міль-

йонів - пенсіонери. Для роботи залишається 33 
мільйони. 14 мільйонів вчаться в школах, учи-
лищах, вузах. Значить, для роботи залишаєть-
ся 19 мільйонів. П’ять мільйонів ходить у ди-
тячі садки. Вісім мільйонів безробітні, або пої-
хали на заробітки за кордон, а ще два мільйо-
ни - державні чиновники. Отже, для роботи за-
лишається чотири мільйони. Один мільйон за-
ймає виборчі посади, служать у місцевих радах, 
а ще мільйон - це їхній обслуговуючий персо-
нал. Півмільйона служать в армії і ще пів - в мі-
ліції. Виходить, для роботи залишається тільки 
мільйон. Але 300 тисяч людей знаходяться у лі-
карнях, 699998 - сидять у в’язницях. Для робо-
ти залишається двоє: ти і я. А зараз ти читаєш 
все це. Зрозуміло, чому я так втомлююсь. Тіль-
ки я і працюю в цій країні!  

* * *
Син запитує в батька:
- Це правда, що всі казки починаються сло-

вами: «Жили собі дід та баба…»?
- Ні, синку, справжні казки починаються так: 

«Якщо ви проголосуєте за мене на виборах…».
* * *
Якби у виборчих бюлетенях з’явився пункт: 

«Посадити депутатів колишньої Ради чи поми-
лувати?», то явка на вибори наблизилася б до 
ста відсотків.

* * *
Дружина з чорним поясом по карате - це 

міцна сім’я, виховані діти, ввічлива свекруха, 
люблячий і вірний чоловік.

До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення 

у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн., 
комерційне - 10 грн. 

Два капітальних цегляних гаражі (одно- 
та двоповерховий) на масиві «Східний» у ко-
оперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в 
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття 
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 
Тел.: (097) 50-25-348

ПРОДАЮ

Через помилку казино чоловік отримав мільйон 
доларів - випадкові гроші в нього не відібрали
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ГОРОСКОП
Із 21 по 27 серпня
Овен 
Те, що вiдбуватиметься на-

вколо вас, надасть впевненостi та 
оптимiзму. Довiряйте старшим лю-
дям, прислухайтеся до їхнiх порад. 
Розвивайте свої таланти та здiбностi 
— це принесе нові прибутки.

Телець 
Оригiнальнi й, на перший по-

гляд, дивнi iдеї отримають зеле-
не свiтло за умов, що ви братимете 
особисту участь у їх втіленні. Прояв-
ляйте iнiцiативу, у життi друзiв мо-
жете смiливо розраховувати на пер-
ше мiсце.

Близнюки 
Те, що досi було прихованим, на-

буде реальних рис. На звичнi речi ви 
подивитеся iнакше, а нове сприйма-
тимете як подарунок долi. На цьому 
тижнi чекайте важливу iнформацiю.

Рак 
Тиждень буде активним i ба-

гатим на подiї. Не намагайте-
ся вирiшувати щось самостiйно, 
вiддайте перевагу команднiй роботi. 
Можливо, ви спробуєте себе у новiй, 
незвичнiй для себе ролi.

Лев 
Вiра в успiх допоможе зрушити 

справу, яка завмерла. Дружня допо-
мога зараз дуже доречна, але, як ка-
жуть, пiд лежачий камiнь вода не 
тече — треба й самому iнодi прояв-
ляти iнцiцiативу.

Діва 
Вашi емоцiї не завжди подоба-

ються оточуючим, навчiться стри-
мувати їх. Інодi краще наступити 
власнiй пiснi на горло, нiж нарази-
тися на скандал. Будьте обережнi з 
побутовими приладами.

Терези 
Як не прицiлюватиметеся, на-

вряд чи влучите в намiчену цiль. Об-
ставини сильнiшi за вас. На роботi 
не варто з’ясовувати з керiвництвом 
стосунки, також не радимо оформ-
ляти важливi документи.

Скорпіон 
Активнiше займайтеся 

домашнiми проблемами, зокрема це 
стосується ремонту вашої оселi. Уни-
кайте боргiв, оскiльки фiнансових 
надходжень найближчим часом годi 
чекати.

Стрілець 
Ваш шлях буде тернистим, важ-

ко буде переконати оточуючих у 
своїй правотi. На роботi вiдбудуться 
суттєвi змiни, декому з вас вдасть-
ся знайти додатковi джерела 
прибуткiв.

Козеріг 
Ви зустрiнетеся з давнiми зна-

йомими, завдяки яким зможе-
те вирiшити деякi проблеми. На 
вихiднi не плануйте нiчого важливо-
го, побудьте на самотi зi своїми дум-
ками.

Водолій 
Не варто дiлитися планами з ко-

легами, бо цю iнформацiю можуть 
використати проти вас. У цiлому 
тиждень буде напруженим, мо-
жуть виникнути непередбачуванi 
ситуацiї.

Риби 
Удача на вашому боцi — розви-

вайте iдеї i плани, але не чекайте не-
гайного результату. У вихiднi уни-
кайте екстрiму, є небезпека трав-
муватися. Проведіть вільний час з 
близькими.

nday.te.ua

Коли вперше 
потрапляла 
в мале 

американське місто, 
а побувала у 17 
штатах, здається, 
щось таке вже 
бачила. Річ у тім, 
що багато містечок 
схожі між собою за 
архітектурою. 

У Штатах містом на-
зивають навіть дуже ма-
ленькі населені пункти, 
на кшталт невеличких 
українських сіл. У деяких 
містечках може налічува-
тися аж десятеро людей. 
Трапляються випадки, 
коли в місті живе тіль-
ки одна сім’я, або… лише 
один мешканець. Він є і мером, і полі-
цейським, і… словом, всім, чим треба.     

У так званій «одноповерховій Аме-
риці» живуть більшість мешканців цієї 
величезної країни. Багато хто працює у 
великих містах, проте бажає мешкати 
подалі від суєти. Невеличкий будино-
чок з квітником, зеленим газоном і ма-
леньким садочком - мрія кожного аме-
риканця.       

У тамтешніх містах і містечках не-
має високих загорож. І без того кожно-
му відомо: приватна власність - святе. 
Довелося бачити чимало будинків до-
сить заможних людей. Вони не відгоро-
джені від світу двометровими паркана-
ми. На подвір’ях не сидять на прив’язі 
злі пси-охоронці. На фоні дорогих і ве-
личезних українських маєтків, особня-
ки представників середнього класу, та 
й багатших американців, виглядають, 

м’яко кажучи, доволі скромно. Основне 
для американців, аби будинок був зруч-
ний, функціональний, розташований у 
затишному місці. 

Біля будинків висаджені різнома-
нітні квіти, декоративні кущі, дерева, 
викладені кам’яні гірки. Нерідко ма-
лесенькі кущики або квіти й викону-
ють роль гарненьких живих паркан-
чиків. 

А ще американці будь-який підруч-
ний матеріал люблять перетворюва-
ти у забавні речі, якими прикраша-
ють подвір’я. Ось такий квітковий Міс-
тер Х (на фото), виготовлений із старих 
дверей, шуфляди та джинсів, сидить 
біля будинку моєї свекрухи Мері (Mary 
Zachmeyer).                

Варто відзначити й доброзичли-
вість мешканців маленьких міст. Тут 
прийнято до всіх - знайомих і незна-
йомих - вітатися. Неодмінний атрибут 

при спілкуванні - усмішка. Якщо 
потрібно допомогти чи щось по-
яснити - також не проблема. При-
гадую випадки, коли поверталася 
з автобуса або просто йшла вули-
цею, біля мене зупинялися авто, і 
водії, гадаючи, що мій транспорт-

ний засіб поламався, пропонували до-
помогу.     

Людей на вулицях малих міст дуже 
мало. Американці віддають перевагу 
автомобілям. Подекуди навіть немає 
тротуарів.  

Міста, у яких налічується, скажімо, 
25-30 тисяч жителів, завдяки приват-
ному сектору, займають значну площу. 
Приблизно, як Тернопіль.     

У малих американських містах (звіс-
но, не там, де живе десяток чи кілька 
сотень мешканців), як і у великих, до-
бре розвинена інфраструктура. Тут є 
все: школи, коледжі, філіали універси-
тетів, чудові лікарні, величезні супер-
маркети, кафе, ресторани, торгові цен-
три (моли), музеї, парки, адмінбудинки, 
підприємства тощо. 

Ще одна особливість маленьких 
міст - ціни. Вони тут значно нижчі, ніж 
у великих містах. А товари - такі ж самі.   

Містечка - дуже охайні. Сміття, плас-
тикових пляшок, недопалків на там-
тешніх вулицях немає. Порядок для 
американця - неодмінний атрибут його 
комфорту і затишку. 

Ольга ЧОРНА. 
Фото автора.  

 не  лише   хмарочоси
Америка -

У багатьох людей американські міста асоціюються 
з хмарочосами. Проте, це не так. Невеликі міста Сполучених 
Штатів не мають висотних будинків. Їхні центральні частини - 
даунтауни - це невисокі, почасти дво-три-чотириповерхові 
будівлі переважно червоного кольору. 


