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Наш
Заснований у червні 2013 року

7 стор.

3 стор.

14 серпня - 
хмарно з прояс-
ненням, дощ, тем-
пература повітря 
вночі 16-17, вдень 
21-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.06, за-
хід - 20.38.   

15 серпня - хмарно 
з проясненням, можли-
ві опади, температура по-
вітря вночі 15-16, вдень 
22-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.07, захід - 20.36.

16 серпня - хмарно з 
проясненням, темпера-
тура повітря вночі 13-15, 
вдень 22-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.09, за-
хід - 20.34.

17 серпня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 13-14, вдень 24-

25 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.10, 
захід - 20.32.

18 серпня - 
ясно, без опадів, 
температура по-

вітря вночі 14-17, вдень 
26-27 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.12, захід - 20.30.

19 серпня - вдень 
ясно, без опадів, увече-
рі можливий короткочас-
ний дощ, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 
27-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.13, захід - 20.28.

20 серпня - хмарно з 
проясненням, без істот-
них опадів, температу-
ра повітря вночі 14-16, 
вдень 24-25 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.14, за-
хід - 20.26.

Погода в Тернополі і області Народний 
синоптик

28 серпня - свято 
Успіння Пресвятої Бого-
родиці. З нинішнього дня 
починається молоде ба-
бине літо, яке тривати-
ме до 11 вересня. Кажуть, 
якщо молоде бабине літо 
погоже - чекай негоди на 
старе: з 14 до 21 верес-
ня. Якщо цього дня пого-
да тиха і ясна, то й осінь 
буде такою ж. А 30 серп-
ня, у день пам’яті святого 
Мирона пресвітера - по-
чинається осінній листо-
пад: першою скидає лист 
береза, за нею липа, че-
ремха… 31 серпня - свя-
тих Флора і  Лавра - по-
чинаються осінні холод-
ні ранки, які переходити-
муть у ранкові замороз-
ки.

Многая літ тобі, 
рідний Тернополе!
В мирному спокої
й вічнім неспокої.
В затишку парків, 
каштанів цвітінні.
Будь завтра 
ще кращим,
ніж ти є нині.

Колектив  тижневика 
«Наш ДЕНЬ»

Юрта? 
Вігвам? 
Тіпі? 
На Бережанщині?! ключ

Загублений

 10-11  стор.«Сімейне гніздечко» 

Життєві історії від Зіни Кушнірук  

лікує виразки 
ЖИВИЦЕЮ
Іван Чонка

13  стор.

«Cьогодні 
український 
футболіст - 
у дефіциті» 

Володимир 
МАРИНОВСЬКИЙ: 



№12/28 серпня 2013 року Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Як виявилося, найбагатший 
конгресмен США уп’ятеро бід-
ніший від найбагатшого укра-
їнського нардепа. Республіка-
нець Даррелл Ісса, конгресмен 
від Каліфорнії, став лідером 
списку 50-и найбагатших пар-
ламентарів Сполучених Шта-
тів за версією газети «Hill». 
Проте його багатство у п’ять-
шість разів скромніше за стат-
ки народних обранців Украї-
ни. Капітал американця скла-
дає близько $355 мільйонів. А 
капітал найзаможнішого укра-
їнського депутата Петра Поро-
шенка, згідно з підрахунками 
«Forbes», сягнув $1,6 мільярда. 
Проте, після прийняття прися-
ги у вересні, його обійде Вадим 
Новинський з капіталом близь-
ко $ 1,9 мільярда. 

Український парламент, 
узагалі, називають «клубом 
мільйонерів». Але, при тому, 
що народні обранці вміють ро-
бити гроші, позитивно на жит-
ті держави, зокрема, економіч-
ної сфери, це не відбивається.  

Експерти зазначають: ви-
ключно економічна ситуа-
ція зменшила, фактично, насе-
лення України з 52 до 40 міль-

йонів. За роки незалежності 
наша держава фізично втрати-
ла шість мільйонів громадян. І, 
за офіційними оцінками ООН, 
понад 6,5 мільйона осіб пере-
бувають за межами України з 
метою заробітку. «На сьогод-
ні, за 22 років незалежності, не 
знайдете на території України 
більше 40 мільйонів громадян. 
Це при тому, що у нас не було 
військових дій або конфліктів, 
чуми», - сказав голова Коміте-
ту економістів України Андрій 
Новак.

Ще один приклад: держав-
ний борг України протягом 
другого кварталу цього року 
збільшився і склав 439,243 мі-
льярда гривень, свідчать дані 
державної казначейської служ-
би. Торік на початок липня 
держборг становив 373,418 мі-
льярда. Різниця суттєва. 

А «The Financial Times» 
пише: Україна опинилася за 
крок від повномасштабної 
кризи платіжного балансу че-
рез вкрай несприятливу ситу-
ацію на зовнішніх ринках. За 
даними видання, серед рин-
ків, що розвиваються, україн-
ський постраждав чи не най-

більше після початку розмо-
ви про згортання монетарної 
політики США. Резерви Нац-
банку скорочуються протягом 
останніх двох років. Минуло-
го року вони впали на 7,4 від-
сотка - найнижчого рівня від 
2006 року.

Кредитори, серед яких 
і Міжнародний валютний 
фонд, усе більше стривоже-
ні тим, чи зможе наша держа-
ва обслуговувати свої боргові 
зобов’язання. 

«Торгівельні війни» з Ро-
сією - ще один головний біль 
України. Як прогнозують ана-
літики, наступною за розкла-
дом може стати «газова ві-
йна». І початися може вже у 
жовтні. У нас «провисає» пе-
ред «Газпромом» так званий 
борг у $7 мільярдів. За сло-
вами директора економіч-
них програм Центру Разумко-
ва Василя Юрчишина, ситуа-
ція ускладнюється ще й тим, 
що Україна так і не опротесту-
вала цей борг в суді. Інші краї-
ни чинили саме так. Тому Росія 
може звернутися до суду з ви-
могою, аби Україна сплатила 
мільярди. Якщо це станеться, 
то в складну ситуацію потра-
плять і вітчизняні виробники, 
і пересічні українці. Крім того, 
припускає експерт, такі дії Мо-
скви призведуть до додатко-
вого удару по іміджу України. 

Нашу державу знову можуть 
звинуватити, що вона не взмо-
зі забезпечити безперебійні 
поставки газу в країни Євро-
союзу. А в жовтні починаються 
холоди. У листопаді - очікуєть-
ся підписання Україною Угоди 
про асоціацію з ЄС. 

Варто нагадати, НАК «На-
фтогаз України» у січні отрима-
ла від «Газпрому» рахунок на 
$7 мільярдів за недобір газу у 
2012 році. Фактично, маємо за-
платити за те, чого не купува-
ли. 

Москва, проте, не настіль-
ки зацікавлена у грошах, як у 
тому, аби повністю поверну-
ти Україну у сферу свого впли-
ву. Як зазначив політолог Ігор 
Хсів, керівництво Росії не зми-
рилося із самим фактом існу-
вання незалежної України. Для 
них Україна - нестерпна як са-
мостійна незалежна держа-
ва. Російські керманичі вважа-
ють це історичною помилкою 
і всілякими способами намага-
ються повернути нашу країну у 
стан Малоросії.

Водночас, верховний пред-
ставник ЄС із закордонних 
справ і політики безпеки Ке-
трін Ештон під час зустрічі у 
Таллінні з прем’єр-міністром 
Естонії Андрусом Ансіпом на-
голосила: Україна має величез-
ну важливість для Євросоюзу. 
«Ми не можемо втратити Укра-

їну», - сказала вона. 
«Естонія чекає, що на листо-

падовому саміті Східного парт-
нерства у Вільнюсі буде підпи-
саний договір про асоціацію та 
вільну торгівлю з Україною. Це 
виведе відносини між нею та 
ЄС на новий рівень», - цитує Ан-
друса Ансіпа його прес-служба.

Депутат Європарламенту 
від Польщі Павел Залевський 
також заявив на важливості єв-
ропейського вибору для Укра-
їни. Рішення про євроінтегра-
цію - не тільки геополітичний, 
а й цивілізаційний вибір Укра-
їни, сказав європейський полі-
тик. За його словами, згідно з 
Угодою про асоціацію, Україна 
впровадить і поліпшить 60 від-
сотків європейських стандар-
тів, норм законодавства. У дов-
гостроковій і короткостроко-
вій перспективі це поліпшить 
економічну ситуацію, буде сти-
мулювати іноземні фірми ін-
вестувати в нашу державу. Па-
вел Залевський назвав підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС 
історичною подією, яку можна 
за своєю значимістю порівня-
ти з прийняттям християнства 
на Русі.

Боротьба за Україну на ге-
ополітичній арені триває. І ви-
йшла вже на новий рівень. Нам 
би не програти у битві інтере-
сів.         

Ольга ЧОРНА. 

Америку «догнали» і «перегнали»
Не за економічними показниками Україна 

перегнала Штати, а… за рівнем життя. Ні-
ні, це не стосується пересічних громадян 

нашої держави. Йдеться про «слуг народу», які 
доробилися до солідних статків.     

У той час, як 
тернополяни 
активно святкують 

День Незалежності і День 
міста, під стінами мерії 
(частково вдома) голодує 
колишня працівниця 
муніципальної газети.

Жінка розпочала безстро-
кову акцію протесту, оскіль-
ки вже кілька років вимагає у 
міської ради повернути їй за-
борговану зарплату. Зневірив-
шись у тому, що мерія віддасть 
кровно зароблені кошти, Люд-

мила Марчак оголосила без-
строкове голодування вранці, 
23 серпня.

Близько трьох років пані 
Людмила працювала у газеті 
«Тернопіль вечірній». Всере-

дині 2009-го почались 
фінансові проблеми і 
зарплату там переста-
ли виплачувати. У бе-
резні наступного року 
жінка звільнилася, та, 
за її словами, ані зарп-
лати, ані розрахунко-
вих не отримала і досі.

– Я не можу нічо-
го собі дозволити, 
не можу полікувати-
ся, – каже пані Людми-
ла. – Зараз я важко хво-
рію, мені потрібна опе-
рація, але ніхто на це 
не зважає. Дивляться 
на мене, як через скло. 
Чотири роки не випла-
чують мені зарплату, я 
змушена ходити по су-
дах. Зверталася в про-
куратуру, інші контро-
люючі органи, до Киє-
ва, до депутатів – жод-
ної реакції. Хоч у суді 
доведено, що мені ви-
нні 36 з половиною ти-

сяч гривень заробітної плати і 
10 тисяч компенсації.

У міській виконавчій служ-
бі погашенням боргу займа-
ються. Вже арештовано рахун-
ки газети, де працювала Люд-
мила Марчак. Та муніципальне 
видання завинило десятки ти-
сяч гривень не лише їй. Зараз 
поволі повертають гроші ін-
шим працівникам.

У мерії запевняють, що 
борг пані Людмилі повернуть 
якнайшвидше.

– Найближчим часом пога-
симо цю заборгованість, – про-

коментував ситуацію секретар 
міськради Ігор Турський. 

– Коли? День? Тиждень, 
рік?.. – запитали ми.

– Ні,  звичайно, не день і не 
рік, я думаю, впродовж місяця 
ми це зробимо, – пообіцяв чи-
новник.

Пані Людмила заявляє: го-
лодування не припинить, поки 
не отримає зароблені гроші. 

Наразі продовжує голоду-
вати вдома, під наглядом ліка-
рів. Однак, у четвер має намір 
знову прийти під міську раду.

Юля ТИМКІВ.

Тернополянка ГОЛОДУЄ 
під стінами мерії

Тернопіль і турецьке місто 
Ялова стануть партнерами

Напередодні Дня 
міста - 28 серпня 
- на запрошення 

міського голови Сергія 
Надала до Тернополя 
завітали українські та 
іноземні делегації з 
різних куточків України 
та світу.

Зокрема, приїхали гості з 
польських міст Жешува, Хожу-
ва, Тарнува, турецького Ялова, 
грузинського Батумі та з Ти-
располя. 

Вперше у Тернополі та в 
Україні в тому числі перебу-
ває делегація з Ялови у скла-
ді міського голови, його за-
ступника, представника аген-
ції балканського співробітни-
цтва, бізнесмена. 

Відтак 27 серпня угоду про 
наміри співпраці у різних га-
лузях підписали міський голо-
ва Тернополя Сергій Надал та 
мер міста Ялова (Туреччина) 
Якуп Білгін Кочал.

«Сьогодні ми робимо чер-
говий крок до розширення 
наших міжнародних зв’язків. 
Вірю, що цей крок сприятиме 
зміцненню дружби між зви-
чайними людьми, співпраці 
міст, співробітництву у полі-
тичній та економічній сферах 
між державами. Дружба між 
Яловою і Тернополем повинна 
стати ще одним містком друж-
би між Україною і Туреччи-
ною», - зазначив Сергій Надал.
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І в цьому НЛО 
можна жити? 
Це - перше, що 
спало на думку, 
коли поглянула 
на кулясту спо-
руду з великими 
п’ятикутними ві-
кнами. 

Такого своєрідного 
будинка ніколи 
не бачила. Дивна 

конструкція, розташована 
неподалік села Баранівки 
на Бережанщині, 
скидалася чи то на житло 
північноамериканських 
індіанців - вігвам, чи 
на дакотські тіпі, чи 
на середньоазійські та 
південносибірські юрти. 

Господар, Павло Банников, 
запрошує до середини будинку-
сфери, у якому мешкає з дру-
жиною. Від подиву перехоплює 
дух. Якась несучасно-сучасна 
цивілізація. 

Усе тут зроблено руками Пав-
ла Івановича. Він - і архітектор, і 
будівничий. Креативу цього чо-
ловіка, очевидно, немає меж. 

Звів своє творіння за рік. 
І коштів не потратив багато. 
Адже всі будівельні матеріали 
- природні: пісок, глина, дере-
во… Хтось викинув скло, а Пав-
ло Іванович його підібрав і зро-
бив шиби.  

- Це ж яку фантазію потрібно 
мати, аби збудувати й оздобити 
таку оселю! – кажу. 

- Все зроблене сокирою, - 
усерйоз відповідає господар. 

- ???
- Жарти, гадаєте? Та ні! Я 

навіть не використав жодно-
го разу гемблярку. Йду до лісу, 
а там стільки матеріалу! Беру 
шматок дерева і фантазую. Аби 
мати щось цікаве, індивідуаль-
не, - грошей багато не потрібно. 
Треба мати голову, руки на міс-
ці і сокиру. 

«Юрта» - місцевим мешкан-
цям саме так до вподоби нази-
вати диво-хату, стоїть на міш-
ках з глиною і цементом. Сті-
ни зроблені з «сотового» карка-
су з 15-сантиметрового модри-
нового бруса, оббитого дошка-
ми. «Штукатурка» - з руберой-
ду. Підлога - дубові поліна, заси-
пані глиною й накриті пресова-
ною тирсоплитою.    

Плита, яка є водночас й сво-
єрідним «індивідуальним опа-
ленням», це - складна інженер-
на конструкція. Вона гріє примі-
щення, підігріває два ліжка і їжа, 
приготовлена на ній, смачна. У 
справжніх баняках. На дровах. 
Своє помешкання Павло Івано-
вич опалює дровами. Оберемка 
вистачає, аби в холоди було до-
сить тепло. 

Екологічно, зручно, дешево. 
Тут багато світла. Дім не боїться 
сильних вітрів. Йому не страшні 
літні грози. І є сейсмостійким: цю 
«перекинуту тарілку» годі зміс-
тити. Не просяде, оскільки немає 
сторін, які б на неї тиснули. Спо-

руда гідно пережила минулоріч-
ну сніжно-морозяну зиму.  

- Тепла навіть було забагато, 
- каже господар.    

Павло Іванович запрошує 
присісти і відпочити на дивані, 
також виготовленому власноруч 
(тут всі меблі зроблені його ру-
ками). І розповідає: диван має чу-
додійну властивість. Хто сідає на 
ньому - розслабляється, відчуває 

умиротворенність. Хочете - вірте 
- хочете - ні, але щось у цьому є.

Чудернацькими східцями 
піднялася на другий «поверх»-
горище. Тут витає запах дитин-
ства: сушиться зілля. Трішки 
постояла під куполом. Дивне 
відчуття. Здається, по-іншому 
протікає час. Якщо за межами 
«юрти» час звично поспішає, а 
ми - за ним, то тут він спиняє біг, 
аби хвильку перепочити. 

Павло Іванович каже, що 
кругла форма його будинку є да-
ниною матінці-природі. Адже 
птахи не будують квадратних 
чи прямокутних гнізд, а звірі - 
нір. А шатро небес? А Земля? Не 
квадратні ж… Тому тут можна 
займатися медитацією. Будів-
ля цікава з точки зору астроло-
гії. Тут море позитивної енер-
гетики. І стільки простору! Тут 
по-іншому резонують звуки. 
Дуже свіжо. Якщо знадвору спе-
ка - всередині споруди вона не 
відчувається. А ще тут оповиває 
неймовірне відчуття спокою.     

У будинку є всі зручності: 

електрика, телевізор, інтернет. 
Ці блага цивілізації дивним чи-
ном вписуються в «літаючу» та-
рілку, що сподобала собі місце 
на чарівному шматочку бере-
жанської землі.

- Мій будинок спонукає до 
пошуку творчих ідей, задумів, - 
зізнається Павло Іванович. 

Ще б пак! Поруч із «юртою» 
- сферичний парник. А в парни-
ку, крім городини, у спеціаль-
ному колодязі-акварумі живуть 
рибки.  

І навіть пес Жук, на відміну 
від своїх інших чотирилапих ро-
дичів, може пишатися креатив-
ною солом’яною будкою. Тако-
го «дизайну» більше ніде немає.

Талант Павла Івановича ко-
ристується популярністю і по-
питом. Він оформляє храми, 
житлові будинки, ресторани…   

Дивак, подумає хтось про 
Павла Банникова. Атож! Світ без 
добрих диваків був би нудним і 
не цікавим. Засумував би…

Ольга ЧОРНА.
Фото автора.  

Юрта? 
Вігвам? 
Тіпі? 

На Бережанщині?!

Село моє пахне бузками та кмином,
І спеченим хлібом або молоком,
Суницями – влітку, ялинками – в зимах,
І борщем з пирогами із часником.

Усміхнені весни, заплакана осінь…
Під листом опалим сміється грибок.
Село моє пахне дитинством і досі,
І сонячним сміхом малих діточок.

Село моє пахне соломою, збіжжям
І затишком дому з лелечим крилом.
Село моє пахне ромашковим цвітом,
А ще – простотою, любов’ю, добром.

*    *    *
Я так люблю поля, коли літо в колоссі,
Ту правдиву красу 

без фальшивих прикрас,
Коли в травах м’яких тонуть 

ніженьки босі,
Й мудрий спалах вогню 

у старечих очах…
*    *    *

Ще в барвах ліс, і дрібно дощ січе, 
А гуси – мов розсипане намисто.
Сховалось в хмарці небо голубе, 
Глузує вітер над пожовклим листом.

*    *    *

Ступаю тихо-тихо по траві,
Щоби, бува, краси не сполохнути, 
Стіною – ліс, ріка між берегів,
І цвіркунів веселий голос чути.
А небо радо з полем обнялось, 
Лягла між трав спочити денна спека, 
Вода в криниці гомонить про щось, 
І спокій на крилі несе лелека.
Здалеку гомін… галас дітвори…
Відро, упавши, тишу розгойдало…
Вечірня зірка глянула згори, 
Й напнуло небо ночі покривало.

Марія БАРАН,
с.Куропатники Бережанського району.

На струнах душі
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Те, що пісенна, ми 
знаємо із часів 
неповторних 

«Сябрів» і «Піснярів». Те, 
що постраждала у воєнні 
часи, знаємо з історії. Те, 
що на піщаних, далеко 
не чорноземних, грунтах 
вирощує прекрасні 
врожаї картоплі, знаю із 
власного  досвіду, коли 
у далекі 1972-1974 роки 
служив в армії і разом із 
солдатами-ракетниками 
збирав бульбу для  
дивізіону. А яка ж ти 
сьогодні, сусідко?

Автобус із українськими 
журналістами десь годину про-
стояв на білоруському кордоні, 
а потім ідеальними дорогами 
взяв курс на Брест. Про Брест-
ську фортецю чули усі і бага-
то. Нас вразило інше: тротуари 
всюди викладені плиткою, але 
однаковою, і ніде ми не бачили, 
щоб десь вона тріснула, над-
щербилася. Не побачили й не-
допалків, пластикових чи роз-
битих скляних пляшок. Одразу 
ж стали порівнювати білорусь-
кий обласний центр із наши-
ми. Порівняння, зрозуміло, не 
на нашу користь. М’яко кажучи, 
хвалитися нашим градоначаль-
никам немає чим.  

Втім, я дещо «високо» взяв. 
Візьмемо звичайний районний 
центр Волковиськ (на фото – 
герб міста), яким уже 7 років 
керує Михайло Ситько. Район і 
сільськогосподарський, і про-
мисловий. Він поступово пере-
водить опалення із газу на ву-
гілля. Але що цікаво: за 20 ро-
ків створено 4 нових підпри-
ємства. Усього-на-всього. Бо всі 
працювали і працюють. А в нас 
скільки?

 Здавалося б, привезли нас і 
на звичайний завод. Аж ні. Під-
приємство «Беллакт» – єдине 
у Білорусі, де виробляють про-
дукти дитячого харчування. 
Лише одна, але дуже суттєва 
деталь: у 2006 році президент 
республіки підписав указ про 
продовження програми «Діти 
Білорусі». А що ж представляє 
собою нинішній «Беллакт»? 
Його генеральний директор 
Олександр Яроцький навів ось 
такі цифри: підприємство пра-
цює 40 років без перерви, на 
виробництві зайнято 1200 чо-
ловік, зарплата рядових пра-
цівників – 500 доларів, за добу 
тут переробляють 700 тонн мо-
лока, продукцію експортують у 
10 країн світу, у тому числі й в 
Україну. Сухе молоко «дійшло» 
аж до Венесуели. До речі, екс-
порт складає 40 відсотків виго-
товленої продукції. 

І ще цікава новинка. 60% ак-
цій викупив Гродненський об-
лвиконком. 

– Як це викупив? Може, за-
брав акції підприємства,- запи-
тали ми у гендиректора.

– Ні, облвиконком запропо-
нував нашим працівникам нор-
мальну ціну і хто хотів, то про-
дав акції. 

 Я вважаю, що ніякі слова не 
замінять статистики. Так ось: 
минулорічний оборот «Беллак-

ту» становить 143 млн. дола-
рів, у тому ж 2012 році на мо-
дернізацію виробництва спря-
мовано понад 13 млн. доларів. 

Молоко надходить сюди 
із екологічно чистих районів, 
які неподалік «Беловежской 
пущи». Закупляють його по 3 
гривні за літр (бажано порів-
няти із нашими цінами). «Бел-
лакт» має свою ферму, де утри-
мується 780 корів.  Скрізь іде-
альна чистота і науково сучас-
не виробництво. Торік від кож-
ної корови тут надоїли біль-
ше 5-ти тисяч літрів молока, 
цьогоріч планують  отрима-
ти не менше 6 тисяч. А корови 
продуктивно використовують 
лише 2,5 роки і – на м’ясо. 

Базарних цін на продукти 
дитячого харчування нема – їх 
встановлює і регулює уряд. А 
ось чого не регулює, так  це со-
ціального захисту працівни-
ків. Справді, а навіщо його регу-
лювати, якщо торік додатково 
на оздоровлення та лікування 
кожного працівника «Беллак-
ту» виділено по тисячі доларів, 

якщо тут діють фізкультурно-
оздоровчий комплекс, турис-
тична база, якщо надається 
безкоштовна позика на житло 
(!). На цей раз порівнювати не 
треба, бо немає що. 

Зацікавила нас і така деталь. 
Підприємство дуже тісно співп-
рацює із навчальними заклада-
ми, які готують спеціалістів для 
села. Керівники «Беллакту» час-
то бувають на екзаменаційних 
сесіях, приглядаються до сту-
дентів, запрошують їх на прак-
тику, потім на роботу, забезпе-
чують гуртожитком. 

Між іншим, вздовж сіль-
ських доріг, де ми їхали, на но-
вих вулицях зведені  гарнень-
кі хати, пофарбовані в один ко-
лір. У них живуть чи житимуть 
молоді спеціалісти. А великих 
«бізнесових» будівель, як у нас, 
ми ніде не бачили. Коментарі 
тут зайві. 

Побували ми і в музеї іме-
ні Багратіона, в інших файних 
закладах. У час, коли кінофіка-
ція вимирає, там відтворюєть-
ся вона і оптимізується. Уявіть 
собі: звичайний будинок куль-
тури пропонує вам окуляри і ви 
дивитеся фільм у форматі 3-D. 
Фрагмент бойовика. Здається, 
що зараз нас знищать. Але ні, 
ми залишилися живими  і – їде-
мо далі.

Коли виїздили із Волко-
виського району, на кордоні з 
іншим районом нас співочо зу-
стрів художній колектив, який 
прекрасно виконав «Червону 
руту». 

Вздовж дороги, де зібра-
ли врожай, –  лежали солом’яні 
тюки. Як потім нас поінформу-
вали, тваринництво розвива-
ється у республіці завдяки рос-
линництву: є корми – комусь 
треба їх їсти. Ось тому Олек-
сандр Лукашенко запропону-
вав кожному сільгоспгосподар-
ству  звести ферму на 800 голів. 

А ось і Гродно. Обласний 
центр. Рясний білоруський дощ 
«привів» нас на фабрику, яка 
виготовляє колготи. Насампе-
ред представники нашої деле-
гації, тобто жінки, одразу впіз-

Білорусь, 
яка ти  
насправді?

...Торік додат-
ково на оздо-
ровлення та лі-
кування кож-
ного працівни-
ка «Беллакту» 
– підприємства, 
на якому виго-
товляють про-
дукти дитячо-
го харчування, 
– виділено по  
тисячі доларів...

нали вироби. Так ось: на фа-
бриці працює 3000 жінок. Зви-
чайно, усі вони в навушниках, 
бо всюди шумить. У який би 
цех не зайшли  –  кипить робо-
та. Середня зарплата тут – 700 
доларів у місяць. 

Після гостинного об’їзду 
нас зустрічає губернатор Грод-
ненської області  Семен Шапі-
ров. Відверта розмова, надзви-
чайно відверті відповіді.

– Ми побували у Волковись-
кому районі, він найкращий у 
вас?

– Ні, це середняк. Хотів би 
наголосити на іншому: для 
нас головне завдання полягає 
в тому, щоб кожну людину за-
безпечити роботою. За статис-
тикою, у нас 0,5 % безробітних. 
Хто вони? Переважно ті, що  все 
мають, але перетинають кор-
дони із Польщею чи Прибал-
тикою, привозять звідти сига-
рети, продають їх тут  і не пла-
тять мита. 

– Ось довкола сіл височіють 
солом’яні тюки. Вони говорять 
і про врожайність?

– Звичайно. У середньо-
му ми збираємо до 50 центне-
рів зерна із гектара, а наші про-
відні господарства мають і 80 і 
100  центнерів із гектара.

Знову думаю, що коментарі 
тут зайві.

Насамкінець кілька слів 
про наших колег-журналістів. 
У волковиській районній га-
зеті «Наш час» працює 17 чо-
ловік. Із початку року жодно-
го рубля дотації у засновників 
вона не брала. Має власне дво-
поверхове приміщення, «від-
бивається» від реклами. У се-
редньому вона займає 9 сторі-
нок із 20. Багато реклами дру-
кує й обласна газета «Гроднен-
ская правда», яка розташова-
на у чотириповерховому при-
міщенні. Воно – на балансі ре-
дакції. Ми дивувалися: звідки 
стільки оголошень? Елемен-
тарна відповідь: усе працює – 
значить має рекламуватися.  

Залишали ми нашу  сусід-
ку із гарним настроєм. Голова 
Національної спілки журналіс-
тів України Олег Наливайко за-
просив наших колег-сябрів до 
нас у гості. 

То ж, до зустрічі, сябри!
Микола РОТМАН, 

заслужений 
журналіст України.



№12/28 серпня 2013 рокуНаголос Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5nday.te.ua

У 1859 році французький 
письменник-журналіст Жан Анрі 
Дюнан, приголомшений наслідка-
ми кривавої битви при Сольфері-
но, запропонував ідею створення 
Червого Хреста – організації, яка б 
працювала на добровільній осно-
ві та доглядала поранених бійців 
і полонених. Саме відтоді прийня-
то вести відлік історії волонтер-
ського руху, учасники якого витра-
чають свій час і сили на справи, що 
не приносять матеріальної виго-
ди. В Україні добровільні помічни-
ки (саме так перекладається сло-
во «волонтер») – це поки рідкість 
(може, тому, що завжди вважалося, 
що для радянської людини все має 
зробити держава?). А от францу-
зи охоче беруть участь у житті сво-
го селища, містечка, району. Чима-
ло об’єднань, які допомагають нуж-
денним, існують там уже давно. І в 
організацїі волонтерської роботи у 
них є чому повчитися.

На добровільну роботу – 
всією сім’єю

Добровільна допомога у Фран-
ції вважається не тільки гарним то-
ном, але й свого роду неписаним 
громадянським обов’язком. Крас-
номовним показником того, що без-
корисливість заохочується і навіть 
преміюється, є питання, що нерідко 
зустрічається в анкетах тутешньо-
го здобувача робочих місць. Сфор-
мульоване воно приблизно так: «Чи 
доводилося вам брати участь у до-
бровільній трудовій діяльності?»  
І, будьте певні, відповідь «ні» не до-
дасть балів.

Офіційна статистика свідчить: 
близько 11-12 мільйонів французів, 
або понад 20% населення, входять в 
ту чи іншу волонтерську структуру. 
З них 60% регулярно беруть участь 
у добровільній роботі, віддаючи їй 
понад 20 годин у місяць. При цьо-

му 46% опитаних сказали, що вони 
стали волонтерами, оскільки відчу-
вають у собі велике бажання допо-
магати іншим.

Причина настільки розвинено-
го волонтерського руху криється, в 
тому числі, в культурі та вихованні 
дітей. Часто парам, яким хотілося б 
приєднатися до благодійних проек-
тів, доводиться вибирати між соці-
альною активністю і проведенням 
часу з близькими. Тож у Франції на-
було поширення сімейне волонтер-
ство, яке не лише об’єднує родину, 
а й дозволяє разом робити добрі 
справи.

Волонтерство  
з десятилітньою  

історією 
Що стосується різноманітних 

асоціацій і організацій добровольців, 
то їх кількість у Франції обчислюєть-
ся десятками тисяч. Вони пропону-

ють різноманітні проекти, де потріб-
на допомога волонтерів. У першу 
чергу – це соціальні ініціативи, орі-
єнтовані на допомогу людям з обме-
женими можливостями: дітям, інва-
лідам, престарілим, біженцям…

Приміром, з 1985 року працює 
волонтерська асоціація «Ресторани 
серця», створена популярним міс-
цевим коміком Колюшем. Ці «рес-
торани» насправді є пунктами, куди 
приватні особи, підприємства, осо-
бливо харчової промисловості, та 
магазини виділяють безкоштовно 
продукти харчування та засоби осо-
бистої гігієни.

З усього цього потім готують 
обіди, які розподіляють серед не-
заможних та інших нужденних у 
Франції, а таких, треба зауважити, 
чимало. Причому їх число в остан-
ні роки постійно зростає. Так от, 58 
тисяч активістів цієї організації, 
включаючи, до речі, багатьох відо-
мих акторів і співаків, за зимовий 
сезон минулого року видали більше 
ста мільйонів гарячих обідів, якими 
скористалися 900 тисяч людей.

Інша асоціація – «Еммаус» – за-
ймається тим, що допомагає без-
хатченкам, іншим знедоленим по-
вернутися до більш-менш нор-
мального життя. Їм підшукують 
роботу в основному на підпри-
ємствах асоціації, які займаються 
тим, що ремонтують побутову тех-
ніку або меблі, і все це перепроду-
ють за низькими цінами для лю-
дей теж небагатих.

Зараз у Франції діє понад 170 по-
дібних груп, поширилися вони і в ін-
ших країнах. А почалося все в 1949 
році, коли обурений становищем 
безхатченків Анрі Груес, або абат 
П’єр, як називали його французи, 
створив першу общину «Еммаус».

У пожежники –  
за покликом душі 

Особливої уваги заслуговують 
пожежні-волонтери, яких у Франції 
майже 200 тисяч. У великих містах, 
де найбільше надзвичайних ситуа-
цій, їх ліквідацією займаються про-
фесіонали. А ось в провінції основна 
«ударна сила» – це добровольці. Се-
ред них – і зовсім юні 16-річні ряту-
вальники, й дорослі. Адже віковий 
ліміт у «мідних касок» – 55 років.

Добровольці проходять спеці-
альну підготовку, і тільки після цьо-
го їх включають у графік чергувань, 
який попередньо узгоджують з ке-
рівництвом за основним місцем ро-
боти. Крім гасіння пожеж, волонте-
ри надають допомогу при аваріях, 
негоді...

Допомагати співвітчизникам, 
що опинилися в екстремальній си-
туації, виявляють бажання не лише 
чоловіки, а й жінки. Взагалі, у во-
лонтерському русі у Франції беруть 
участь люди найрізноманітніших 
професій – студенти, викладачі ву-

зів, респектабельні фінансисти. Для 
охочих допомогти навіть облашто-
вують тематичні табори: екологіч-
ні, археологічні, реставраційні, ре-
монтні, сільськогосподарські....

Залучають до такої діяльності 
й молодь з інших країн. Для інозем-
них студентів це гарна нагода поба-
чити країну, вивчити мову й здобу-
ти нових друзів.

Добрі справи  
покращують здоров’я

У Франції добровольців коор-
динує громадська структура «Фонд 
волонтерського руху». Через фонд 
французька влада стимулює робо-
ту благочинних об’єднань, зокрема, 
надає їм податкові пільги. Тим, які 
відзначилися найбільше, регулярно 
вручають нагороди – «Пальмові гіл-
ки волонтерського руху». Крім цьо-
го, в країні існує так званий «пас-
порт добровольця», куди заносять 
всю інформацію про роботу люди-
ни волонтером. 

Що стосується винагород, то пе-
реважна частина добровольців про 
них і не думає. Невелику плату, про-
те, отримують пожежні. Близько 7 
євро на годину. Їм також належить 
скромна надбавка до пенсії. Правда, 
лише тим, чий стаж – понад 20 ро-
ків.

Водночас, французи наголошу-
ють: участь у волонтерському русі 
дає можливість разом вирішувати 
проблеми суспільства, спробувати 
зробити світ кращим, врешті-решт. 
А тим, хто ще сумнівається, чи ви-
трачати свої сили й час на добро-
вільну роботу, варто послухати 
вчених. Вони стверджують, що во-
лонтери зазвичай мають хороше 
здоров’я і щасливіші за людей, які 
ніколи не приходили на допомогу 
ближнім. 

Антоніна КОЛЯДА.

А як у них? Ресторани серця, 
підприємства 
для безхатченків…
У країні, яку вва-
жають батьківщи-
ною сучасного во-
лонтерства, добро-
вільна допомога 
є хорошим тоном, 
справою честі та 
репутації.

Матеріал підготовлено за сприяння проекту «Українські 
студії європейської журналістики» за підтримки МФ «Від-
родження».

Перший Світовий 
конгрес 
українських 

молодіжних організацій 
діаспори відкрився у 
Тернополі. У драмтеатрі 
зібралися представники 
молодіжних організацій 
діаспори із 22 країн 
світу. Також завітали 
їхні «дорослі» колеги - 
представники Світового 
конгресу українців. 
Загалом у форумі беруть 
участь близько сотні 
учасників.  

Молодь акцентувала увагу 
на питаннях лобіювання укра-
їнських інтересів у світі, співп-
рацю молодіжних організацій 
діаспори у найближчому май-
бутньому тощо. 

З вітальним словом до 
учасників І Світового конгресу 
українських молодіжних орга-
нізацій «Тернопіль-2013» звер-
нувся Уповноважений Прези-
дента України з прав дитини 

Юрій Павленко, який перебу-
вав на теренах нашого краю з 
робочим візитом. Він наголо-
сив: Україна - не обмежена дер-
жавними кордонами, Україна 
там, - де живуть українці. 

За словами Юрія Павленка, 
держава зобов’язана мати тіс-
ні контакти з діаспорою і роз-
глядати її не тільки, як лобіста 
українських інтересів, а й че-
рез призму відповідальності 
за тих людей, які підтримують 
Україну за кордоном та іденти-
фікують себе українцями. 

Уповноважений з прав ди-
тини висловив переконання, 
що Світовий конгрес україн-
ських молодіжних організа-
цій стане містком між україн-
ською владою і українською 
молоддю діаспори.

З важливою подією для на-
шого краю і для діаспорян при-
вітав присутніх перший заступ-
ник голови обласної ради Сер-
гій Тарашевський. Він, зокрема 
зазначив, що від спільних дій 
залежить майбутнє нашої кра-

їни: або ми успішно плаватиме-
мо у міжнародних широких во-
дах, або програємо усі разом. 

Щоб бути єдиною україн-
ською командою, - потрібно 
консолідувати зусилля. 

Сергій Тарашевський по-
дякував учасникам молодіж-
ного форуму діаспори за не-
байдужість, бажання пора-
дою, підтримкою та лобіюван-
ням інтересів нашої держа-
ви допомогти Україні вистоя-
ти, об’єднати зусилля україн-
ців з усього світу у досягненні 
спільної мети - побудови віль-
ної, направду незалежної, де-
мократичної та економічно 
сильної країни.   

У зібрані взяли участь го-
лова Світового конгресу укра-
їнських молодіжних організа-
цій Мирослав Гочак (Сербія), 
перший заступник голови Сві-
тового конгресу українців, го-
лова європейського конгре-
су українців Ярослава Хортяні 
(Угорщина), секретар СКУ, го-
лова об’єднання українців Ав-
стралії Стефан Романів, упо-
вноважений Президента Укра-
їни з прав дитини Юрій Пав-
ленко, голова Української всес-
вітньої координаційної ради 
Михайло Ратушний, член орг-
комітету Конгресу, депутат 
обласної ради Степан Барна, 
представники місцевої влади.

Світовий молодіжний конгрес

Україна там - 
де живуть українці

Днями у Тернопільському 
прес-клубі відбулося заключ-
не заняття та урочисте вручен-
ня сертифікатів випускникам 
«Школи нових медіа», яка діяла 
у Тернополі. 

Протягом шести місяців тер-
нопільські журналісти та сту-
денти місцевих навчальних за-
кладів, які  здобувають цей фах, 
навчалися у відомих журналіс-
тів та найкращих українських 
медіафахівців, як працювати 
в новому інформаційному се-
редовищі. Для учасників шко-
ли тренінги проводили Вах-
танг Кіпіані, Єгор Соболєв, Люд-
мила Гуменюк, Діана Дуцик та 
Олег Хоменок. Зокрема, вони 
ділилися своїм досвідом про 
стандарти та етику інтернет-
журналістики, сучасні цифро-
ві гаджети в роботі репортера, 
просування контенту через со-

цмережі та розслідувальну жур-
налістику. 

Окрім цього, відбувалися 
щотижневі практичні заняття 
з журналістами-початківцями. 

– Навчання в «Школі но-
вих медіа» стали для мене чу-
довим стартом в інтернет-
журналістиці, – ділиться вра-
женнями учасниця проекту Те-
тяна Богуцька. – Я змогла по-
практикуватися у написанні 
різнопланових матеріалів та ді-
знатися багато корисних і прак-
тичних речей під час тренінгів, 
які проводили фахівці всеукра-
їнського рівня. 

На завершальному занятті 
організатори підсумували зро-
блену роботу і пообіцяли вті-
лити в життя ще багато цікавих 
проектів. 

Юля ТИМКІВ.
Фото Юрія Зелененького.

Випускники «Школи нових  
медіа» отримали сертифікати
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У Кременці  
говорили про 
конкуренцію

22 серпня у 
Кременець-
кому райо-

ні відбувся День 
відкритих дверей 
з питань захисту 
конкуренції. 

У заході взяли участь 
голова обласного терито-
ріального відділення Ан-
тимонопольного коміте-
ту України Іван Курниць-
кий, голова Кременець-
кої районної державної ад-
міністрації Юрій Фецович, 
представники органів вла-
ди, місцевого самовряду-
вання, бізнесу та громад-
ськості.

Іван Курницький поін-
формував про повноважен-
ня органів Антимонополь-
ного комітету України та 
їх завдання, про порядок 
звернення до органів Комі-
тету та наголосив, що вся 
діяльність територіально-
го відділення спрямована 
на захист інтересів спожи-
вачів та розвиток конку-
ренції.

У ході засідання гро-
мадськості презентували 
звіт територіального від-
ділення за І півріччя року, 
а також  акцентували ува-
гу присутніх  на вжитих те-
риторіальним відділенням 
комплексних  заходах, спря-
мованих на виконання Про-
грами економічних реформ 
«Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна еконо-
міка, ефективна держава». 
У цьому документі зокре-
ма передбачено вдоскона-
лення захисту економічної 
конкуренції у різних сферах 
суспільного життя. Також 
присутні обговорили про-
блемні та соціально важли-
ві питання, які виникають у 
ході взаємодії органів вла-
ди і місцевого самовряду-
вання, бізнесових структур 
та громади району.

Юрій Фецович відзна-
чив важливість проведення 
таких заходів для забезпе-
чення ефективної співпраці 
всіх органів державної вла-
ди та місцевого самовряду-
вання у сфері захисту еко-
номічної конкуренції у ре-
гіоні.

Обласне  
територіальне  

відділення АМКУ.

Працівник 
ДАІ скоїв ДТП  

Поблизу Чорткова 
сталася дорожня 
пригода, в якій 

потерпіла місцева 
мешканка, повідомили 
в обласній міліції.  

Як з’ясувалося, 26-річ-
ний правоохоронець із су-
сіднього Заліщицького ра-
йону не впорався з керу-
ванням власного автомобі-
ля ВАЗ-2101, внаслідок чого 
наїхав на пішохода. Потер-
пілу, травмовану 50-річну 
жінку, доправили до район-
ної лікарні. За попередні-
ми даними, працівник ДАІ, 
який скоїв дорожню приго-
ду, перебував поза службою.

Цей факт внесений до 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Триває досудове слід-
ство, під час якого будуть 
встановлені всі обставини 
й причини інциденту. 

Однин із пріоритетних на-
прямків у роботі - захист прав 
громадян на оплату праці, соці-
альне, пенсійне забезпечення. 
Тільки через активне втручан-
ням прокуратури у червні-липні 
заборгованість із заробітної пла-
ти зменшилася на 1,3 млн. грн., а 
з початку року за документами 
прокурорського реагування від-
шкодовано майже 11,5 мільйонів 
гривень заборгованих зарплат. 

У сфері економіки основний 
акцент робимо на дотриман-
ні законності використання бю-
джетних коштів. За наслідками 
прокурорських перевірок роз-
почали 30 кримінальних прова-
джень, з яких до суду скерували 
20. Крім того, до відповідальнос-
ті притягнули 191 посадовця, ко-

жен четвертий з яких – праців-
ник органів контролю.

Прокуратура області постій-
но тримає у полі зору і стан по-
гашення  юридичними особами 
заборгованості за спожиті енер-
гоносії. Як наслідок, за докумен-
тами прокурорського реагуван-
ня заборгованість за газ у липні 
зменшилася  на 6,8 млн. грн., а за 
теплову енергію з початку року 
відшкодовано понад 20 млн. грн.

Одне з основних завдань у ді-
яльності органів прокуратури 
- дотримання законності у сфе-
рі охорони довкілля. За матеріа-
лами 223 перевірок ми скасува-
ли  272 незаконних акти. До від-
повідальності притягнули 260 
осіб, 180 з них - посадовці орга-
нів контролю.

До речі, наведені вище ста-
тистичні дані свідчать, що 
контролюючі органи  ще нена-
лежно виконують свої повнова-
ження, а це порушує права і за-
конні інтереси громадян та дер-
жави. Адже питома вага притяг-
нутих до відповідальності поса-
довців контролюючих органів за 
незаконні дії склала 39 відсотків, 
а кожне друге кримінальне про-
вадження скероване до суду з об-
винувальним актом. 

Також пріоритетним завдан-
ням у роботі прокуратури облас-
ті є належна реалізація чинного 
кримінального процесуального 
законодавства. Завдяки профе-
сійному процесуальному керів-
ництву, координації в діях пра-
воохоронців області, за вказаний 

період зареєстровано наймен-
ше у державі кримінальних пра-
вопорушень - 8649. Рівень зло-
чинності на 10 тисяч населення 
склав 36,3 (у державі цей показ-
ник – 103,5).

Більше, ніж удвічі зменши-
лась кількість скоєних в області 
умисних убивств - з 14 до 6 у по-
рівнянні з відповідним періодом 
минулого року. Встановлені всі 
особи, які скоїли ці злочини.

Завдяки вжитим прокура-
турою області спільно з право-
охоронними органами заходів, 
упродовж 2013 року розпочато 
55 кримінальних проваджень 
про корупційні кримінальні пра-
вопорушення, 32 з них скерова-
но з обвинувальними актами до 
суду. Серед притягнутих до кри-
мінальної відповідальності - 5 
правоохоронців, 1 митник, 2 пра-
цівники державної виконавчої 
служби, у тому числі начальник 
районного відділу державної ви-
конавчої служби, керівник від-
ділу реєстраційної служби орга-
ну юстиції, заступник керівни-
ка відділу районної ради, три ке-
рівники органів місцевого само-
врядування, посадові особи юри-
дичних осіб публічного права.

Наші працівники професійно 
вирішують завдання, які нале-
жать до компетенції органів про-
куратури. З урахуванням законо-
давчих змін ми запроваджуємо 
нові методи роботи, внаслідок 
чого прокуратура області пра-
цює як єдиний механізм, діяль-
ність якого скерована на забез-
печення законності у всіх сферах 
життєдіяльності області.

Геннадій МОВЧАН:  «Забезпечуємо 
          законність у всіх сферах  
                життєдіяльності області»
З початку року працівники 

органів прокуратури області 
здійснили більше 2700 

перевірок, за результатами яких 
розпочали 90 кримінальних 
проваджень. Дві третини з них 
направлено до суду, у тому числі 38 
-  з обвинувальними актами. Також 
за цей же період прокуратура 
області розглянула 2709 подань, 
скасувала 677 незаконних актів 
органів влади та місцевого 
самоврядування, контролюючих 
органів, притягнула до 
відповідальності 1819 посадових 
осіб органів влади та місцевого 
самоврядування, з них 729 – 
представників контролюючих 
служб, відшкодувала понад 45 
мільйонів гривень, пред’явила 
позови ще на 13,8 млн. грн.

У Тернополі сімейна 
сварка ледь не 
закінчилася 

трагедією: співробітники 
міськвідділу міліції 
підозрюють 24-річну 
мешканку обласного 
центру в нанесенні 
ножових поранень 
31-річному співмешканцю, 
повідомили в обласній 
міліції.  

Уродженка Заліщицького 
району кілька років тому пе-
реселилася до Тернополя. Тут 

зійшлася з місцевим жителем. 
Зараз на вихованні чоловіка та 
жінки є півторарічне немовля. 
Але батько з матір’ю не надто 
дбають про його благополуч-
чя, бо часто прикладаються до 
чарки. П’ють, здебільшого, за 
кошти, які отримують на ди-
тину. Зрештою, через це й ви-
ник конфлікт. 

Жінка почала звинувачува-
ти співмешканця у неробстві. 
Суперечка розгорілася у той 
час, коли готувала салат, аби 
було чим закусити. Застілля 
довелося перервати викликом 

швидкої допомоги, бо два уда-
ри лезом ножа у живіт стали за-
грозою для життя потерпілого.

Стосовно жінки відкри-
то кримінальне провадження  
за частиною 1 статті 121 Кри-
мінального кодексу - умисне 
тяжке тілесне ушкодження, 
небезпечне для життя потер-
пілого. 

У якості запобіжного захо-
ду суд обрав для неї домашній 
арешт. За вчинене жінці загро-
жує позбавлення волі термі-
ном від 5 до 8 років. Триває до-
судове слідство.

Жінка ножем, яким різала салат, 
двічі вдарила у живіт співмешканця

Як свідчать результати 
прокурорських перевірок, 
роботодавці допускають іс-
тотні порушення законодав-

ства про охорону праці, що 
призводять до травматизму 
на виробництві, а в окремих 
випадках - зі смертельними 

наслідками.
За документами проку-

рорського реагування до 
відповідальності притягну-
то 40 посадових осіб органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, у тому чис-
лі - 28 посадовців органів 
державного контролю.

За порушення законодавства з охорони праці покарали 40 посадовців

На Тернопільщині за допущені порушення 
законодавства у сфері охорони праці до 
відповідальності притягнуто 40 посадових 

осіб, повідомили у прес-службі прокуратури області.

Нотатки з прес-
конференції 

прокурора  
області
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-  Президент федерації фут-
болу України Анатолій Конь-
ков та новообране керівни-
цтво ФФУ найперше зверта-
ють увагу на розвиток масово-
го і дитячо-юнацького футбо-
лу. Такі нові завдання зараз по-
стали і перед регіональними 
федераціями. Масовий футбол 
- це чемпіонати районів, чем-
піонат області, чемпіонат се-
ред дитячо-юнацької футболь-
ної ліги на рівні міста, області, 
району, турніри на призи «Шкі-
ряного м’яча». Маємо задіяти 
якомога більше дітей, молоді. 
Адже сьогодні займатися фут-
болом - найдешевше. Не йдеть-
ся про виховання «шевченків» 
на футбольному полі біля річ-
ки. Просто треба нормального 
м’яча, розмітку, сітку на воро-
та. Такі елементарні речі мож-
на організувати на території 
кожної сільської ради. І потріб-
ний тренер, який був би озна-
йомлений з правилами гри, мав 
відповідну освіту, міг навчати 
хлопчиків і дівчаток правилам 
гри. Ми ведемо мову не лише 
про хлопчачий футбол.  

Щодо масового футболу, то 
в нас є райони, де в чемпіона-
ті бере участь тридцять-сорок 
команд. У менших районах - по 
дванадцять команд. В серед-
ньому на першість району грає 
двадцять п’ять - тридцять ко-ять - тридцять ко-ко-
манд. А доплюсуйте сюди убо-
лівальників! Тому футбол - це 
гра номер один.

- Володимире Миколайо-
вичу, щоб серйозно розвива-
ти певний вид спорту, у дано-
му випадку футбол, потріб-
на програма, допомога з боку 
держави.  

- Федерація футболу підго-
тувала державну програму роз-
витку футболу на 2014-2018 
роки. Документ подали до Каб-
міну. Розраховуємо на підтрим-
ку з боку Глави держави. Прези-

дент пообіцяв Анатолію Конь-
кову, що зі свого боку докладе 
зусиль, аби програму затверди-
ли, щоб це був закон для вико-
нання на всіх рівнях влади. 

- Можливо, тоді й поліп-
шиться матеріальна база?  

- Дуже на це сподіваємось. 
Бо нині не можемо похвалити-
ся, що у нас вдосконалена мате-
ріальна база. Так, є кращі шко-
ли, академії, де навчають фут-
больної майстерності. У деяких 
областях непогана матеріаль-
на база. На жаль, Тернопільщи-
на до таких не належить. Хоча, 
треба зазначити, протягом 
двох минулих років стадіони в 
районах, при допомозі місцевої 
влади,  привели до нормально-
го стану. 

Потрібно пам’ятати: хоро-
ші результати отримаємо тоді, 
коли буде якісна матеріаль-
на база, професійні тренерські 
склади, поінформованість та 
пропаганда з боку федерації 
футболу України. 

- Футболіст - це професія. 
І якщо дитина належним чи-
ном займатиметься цим ви-
дом спорту, то може забез-
печити собі гідне майбутнє.  

- Не всі потраплять до збір-
ної, бо туди відбирають з ці-
лої держави лише двадцять 
п’ятеро кращих гравців. Але є 
багато клубів, які потребують 
футболістів. Сьогодні українсь-
кий футболіст - у дефіциті. 
Зокрема, команді Прем’єр-ліги 
знайти серйозного українсь-серйозного українсь-українсь-
кого гравця важко. Заявляю 
про це відверто. Тому, потріб-
но працювати, починаючи із 
загальноосвітніх шкіл, ДЮСШ, 
академій футболу. 

У Тернополі стосовно цьо-
го - все гаразд. Маємо дві про-
фесійні команди. Хлопчикам, 
які закінчують ДЮСШ, є на кого 
рівнятися. 

- Ви сказали, що україн-

ський футболіст зараз - де-
фіцит. І розуміємо: спорт, у 
тому числі, футбол - це ко-
мерція. Та все ж, можна спо-
діватися, що в перспективі 
українці превалюватимуть у 
вітчизняних клубах?  

- Це є наша мета, щоб яко-
мога більше українських фут-
болістів грали у вітчизняних 
професійних клубах і щоб було 
менше куплених гравців. Але 
треба дивитися правді у вічі: 
поки що ми до цього не готові. 
Зараз співвідношення - сім до 
чотирьох. Семеро - чужих, чет-
веро - своїх. Це - забагато. Іс-
нують проблеми з підтримкою 
національної збірної. 

Тому, ще раз наголошую, ми 
повинні серйозно ставитися 
до розвитку дитячо-юнацько-
го футболу. Не виховаємо про-
фесійних гравців з дітей, які в 
сандалях або черевиках копа-
ють гумового м’яча. Вони по-
винні проходити теорію, мати 
якісні футбольні поля, класи 
фізичної підготовки, зали, щоб 
тренуватися у погану погоду. І 
треба думати, хто повинен ви-
ховувати тренерів. 

Зараз стало модним, не на 
щастя, а, на жаль, відкривати 
приватні футбольні школи. 
Там нерідко працюють два-три 
тренери, які не завжди мають 
дипломи, що засвідчують пра-
во займатися з дітьми. І не за-
вжди ці тренери - футболісти. 
Закінчили, в кращому випадку, 
факультет фізвиховання. І нав-
чає штангіст дітей футбольних 
азів. Батьки повинні знати, хто 
займається з їхніми дітьми. 

Якщо до нас, у федерацію, звер-
татимуться за коментарями, 
порадами, завжди допоможе-
мо. У нас є гідні та достойні тре-
нери. 

На Тернопільщині, у ДЮСШ, 
працює сотня тренерів. Але 
коли ми виставляли команди 
з юнацькими складами, вия-
вилося, не кожен район може 
виставити команду, бо нема 
дітей. То що там робить п’ять  
тренерів? За що отримують за-
рплату? Адміністрації від осві-
ти варто звернути на це увагу. 
Бо обласна чи районна федера-
ція може допомагати, рекомен-
дувати, але не впливати.   

Або таке. У нас є керівники, 
які протягом року не бувають 
на стадіоні. То про який розви-
ток футболу в цьому районі і 
виховання «шевченків» можна 
говорити? Ще один приклад. 
Кошти для футбольних потреб 
чомусь може знайти Зборів, 
Підгайці, а для багатших 
районів - це проблема. 

- Хочеться бачити чесну 
гру. Натомість інколи луна-
ють нарікання на арбітрів. 
Результат - розчарування…    

- Проблеми із суддівством 
у нас є! Заявляю це, як віце-
президент і голова комітету 
етики та чесної гри федерації 
футболу України. Існують про-
блеми з договірними матчами, 
некоректною поведінкою фут-
болістів на полі. Некоректно  
висловлюється дехто з прези-
дентів футбольних клубів - як 
другої, першої, так і Прем’єр-
ліги. Є багато питань щодо 
стосунків і серед команд ама-

торської ліги. Тому зараз ко-
мітет, який я очолюю, готує 
звернення до вболівальни-
ків, президентів футбольних 
клубів, тренерів, футболістів 
щодо поведінки та виконан-
ня кодексу етики і чесної гри. 
Ми разом повинні боротися за 
чистоту у футболі, щоб не було 
розмов про підкуп футболістів, 
договірні матчі, «допомогу» з 
боку окремих суддів. Федерація 
спільно з клубами повинна зро-
бити все для того, аби звести ці 
негативні явища до нуля. 

- Етики і культури пове-
дінки нерідко бракує і уболі-
вальникам. А через особли-
во агресивних страждають 
клуби. 

- Поламані стільці, образи, 
бійки користі нікому не при-
носять. У Тернополі, також 
виникали прецеденти, благо, 
стільцями, як у Севастополі, 
не кидалися. Помилки в арбіт-
ражі, чи поведінка тих, або ін-
ших футболістів інколи доволі 
дратує, проте це не означає, що 
треба вибігати на поле, кидати 
фаєри, стільці, чи облаяти суд-
дю. Безслідно таке для клубу не 
минає - штрафують. У багатьох 
клубах і без того з фінансами не 
все гаразд. Тому, хотів би звер-
нутися і до футболістів, і до 
вболівальників: не створюйте 
зайвих проблем.  

- І про національну збірну. 
Коли грають наші хлопці, хто 
б де не був: в Україні, чи за кор-
доном, вболіваємо, хвилює-
мось. Можемо очікувати гар-
них результатів від команди? 
Виправдає надії тренер збір-
ної Михайло Фоменко?   

- Гадаю, нам Бог послав Ми-
хайла Івановича Фоменка. До 
його приходу команда знаходи-
лася внизу турнірної таблиці. 
Зараз у національної збірної 
з’явилися шанси. Великі спо-шанси. Великі спо-
дівання покладаємо на гру у 
Львові. На «Арені-Львів» відбу-
дуться матчі «синьо-жовтих» 
відбору до чемпіонату сві-
ту 2014 року проти команд 
Сан-Марино - 6 вересня та Ан-
глії - 10 вересня. Понад п’ятсот 
тернопільських уболівальни-
ків поїдуть підтримувати нашу 
збірну. 

- Дякую за розмову. І ба-
жаю перемог у гарних намі-
рах!  

Ольга ЧОРНА. 

«Cьогодні український 
футболіст - у дефіциті» 

Володимир МАРИНОВСЬКИЙ: 

Жартома називаємо «шевченками» хлопчиськів, 
які ганяють м’яча попід вікнами багатоповерхівок, 
або на сільських імпровізованих футбольних по-
лях. І, може, хтось із них сягнув би у майбутньому 
слави кращого бомбардира і колишнього капіта-
на збірної України Андрія Шевченка, якби хлопців 
по-спражньому навчити азів футболу. 
І ще один важливий факт: футбол для україн-
ців - наймасовіший, найулюбленіший вид спорту. 
Але чи приділяється зараз його розвитку належна 
увага? Чи є шанс виховати висококласних футбо-
лістів на кшталт Шевченка, Лужного, 
Реброва, Ващука?... Розмовляю про це з головою 
Тернопільської обласної федерації футболу
та віце-президентом федерації футболу України 
Володимиром МАРИНОВСЬКИМ. 

До речі, з командами рівня Англії українська збірна у місті 
Лева ще не грала. Стосовно ж «Арени-Львів», стадіон 

є фартовим для наших хлопців. Зрештою, 
досі у Львові збірна України не програла жодного разу. 

Будемо вірити: так буде й тепер!
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Вестибюль «Палацу 
кіно» на кілька 
днів перетворився 

на справжнє царство 
квітів. Кілька сотень 
фіалок презентували 
тернополянам у святкові 
дні представники клубу 
«Сенполія-Захід». 

– Рік тому ми започатку-
вали виставки фіалок у нашо-
му місті, – каже голова клубу 
Зоя Герасимчук. – Кожен захід 
для нас особливий. Ми ретель-
но готуємось, вибираємо кра-
щі сорти зі своїх колекцій, щоб 
продемонструвати їх жителям 
міста. Радіємо, що люди прихо-
дять, розпитують  про особли-
вості догляду за цими росли-
нами.

Колекція пані Зої – одна з 
найкращих у Тернополі. На-
весні вона навіть перемогла 
зі своїми фіалками на респу-
бліканському конкурсі. ЇЇ гор-

дість – сорт Химери. На кві-
точках – вертикальні полоски. 
Найрідкісніші з них – зеленого 
забарвлення. Їх не можна роз-
множити листочком – лише 
пасинкуванням. 

Тернополянка Олена Те-
ленцьо має вдома близько 800 

фіалок. Займається їх розве-
денням вже більше  десяти ро-
ків. Квіткове хобі приносить 
жінці задоволення і абсолют-
но не заважає основній роботі. 

Відомий краєзнавець Лю-
бомира Бойцун завітала на ви-
ставку, щоб приглянути у ко-
лег нові сорти. Цьогоріч не 
бере участі у виставці – не ви-
стачає на це сил та часу. Пані 
Любомира займається розве-
денням цих квітів ще з 70-х ро-
ків минулого століття. На сьо-
годні її колекція налічує  кіль-
ка сотень видів.

Виставка «Сенполія-Захід» 
стала окрасою та чудовою тра-
дицією Тернополя. ЇЇ відвіду-
вачі не лише можуть побачи-
ти справжнє царство фіалок, 
найкрасивіші та найрідкісні-
ші сорти, а й дізнатися корис-
ну інформацію про догляд за 
цими рослинами та придбати 
листочки різних видів.

Святкує файне містоНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ8 nday.te.ua

Оновлений бульвар Данила Галицького урочисто 
відкрили цими  вихідними у Тернополі.  На 
площі встановили бруківку, збудували новий 

фонтан та дитячий майданчик. Все це обійшлося 
міській казні у шість мільйонів гривень. 

Тернополянам припали до душі ці зміни. Мешканці мікрора-
йону Східний цілими сім’ями прийшли подивитися на урочис-
тості та святковий концерт.

Настоятель храму Матері Божої Неустанної помочі отець Ва-
силь Ліниця освятив бульвар. Після цього запустили фонтан.  
Він – єдиний у Тернополі не має на дні жодних конструкцій – всі 
комунікації виведені назовні, тому абсолютно безпечний для ді-
тей. 

За словами керівника підприємства, яке займалося рекон-
струкцією водограю, Василя Мазурика, роботи тривали протя-
гом двох місяців. Була виготовлена цілком нова конструкція – 
побудована чаша, підведені нові комунікації, системи фільтра-
ції й пом’якшення води, світловий та музичний супровід. Фон-
тан зроблений за принципом замкнутого циклу – у нього зали-
ли 30 кубів води, яка постійно циркулює. 

За словами міського голови Сергія Надала, із заплановано-
го на бульварі вдалося зробити майже все. Допрацюють лише з 
покриттям на майданчику та зроблять газони на клумбах. У на-
ступному році розпочнуть влаштовувати доріжки від бульвару 
до вулиці Лесі Українки.

Після офіційної частини свято продовжили фольклорні ко-
лективи та вокалісти. Народні гуляння тривали аж  до пізньо-
го вечора. 

З нагоди Дня Незалежності Олег 
Голубович (псевдонім Прометей), 
знаний у  Тернополі як автор 

найбільшої в Україні абетки, потішив 
місто новим рекордом. 

Він намалював найдовшу у світі вишиван-
ку на огорожі одного з найпохмуріших  районів 
міста – вулиці Бродівській. Відтепер водії, які 
проїздитимуть цією дорогою, заряджатимуться 
позитивною енергетикою від української сим-
воліки.   

Над створення вишиванки Олег Прометей та 
його товариш Андрій Васильчишин працювали 
тиждень. Витратили 120 літрів білої фарби, 25 
червоної і 20 чорної. 

– Це геометрична вишиванка у чорно-
червоних кольорах, яка притаманна для Захід-
ної України, – зазначив Олег. – Здавна вона була 
оберегом для українців, у ній закладений гене-
тичний код нашої нації. Тому саме такий малю-
нок я вирішив створити до Дня Незалежності 
України. 

Хлопці розповіли, що найбільше зусиль по-
требувало очищення стіни від бруду та грибка. 
Довелося двічі білити її. Потім зробили розміт-
ку та намалювали орнамент. .   

Творіння хлопців увійшло до Книги рекор-
дів України як «найбільший намальований 
орнамент вишиванки» у нашій державі. Його 
висота – 1 м. 55 см. Довжина – 228 метрів. Допо-
магали завершувати вишиванку представники 
української діаспори із десяти країн світу. 

Євген Фесенко з Москви зізнався, що ідея та-
кого рекорду йому дуже сподобалася. 

- У цій справі є глибокий сенс, який об’єднує 
людей незалежно від місця проживання. Адже 
усі ми українці, тому вишиванка дорога для нас 
як оберіг та символ нашого народу.

В Олега Голубовича та його команди вже 
з’явилося нове завдання до свята Покрови – 
розмалювати шматок стіни, який залишився сі-
рим і непривабливим. Тому на тернополян че-
кає ще один мистецький проект і, ймовірно, но-
вий рекорд.

Найдовша в Україні вишиванка На Східному з’явився 
НОВИЙ ФОНТАН

Незвичайні зміни 
відбулися у 
бібліотеці для 

дорослих №4. У її стінах 
урочисто відкрили етно-
центр. 

Бібліотекарі протягом двох 
місяців активно готувалися до 
цієї події, збирали самобутні  
перлини українського одягу, 
предмети побуту, стародавні 
знаряддя праці та посуд. 

Ідея створення етно-
центру належить начальни-
ку управління культури і мис-
тецтв Тернопільської міської 
ради Олександру Смику.

- Діти зможуть ознайоми-іти зможуть ознайоми-
тись з речами, які побутували 
у нас на Поділлі, в Галичині, на 
Волині, – зазначив він. – По-, – зазначив він. – По-
бачити на власні очі, які були 
рушники, скрині, глечики, як 
збивали масло. Сучасні дітла-Сучасні дітла-
хи цього не знають, тому ми 
хочемо відродити ці речі

Директор бібліотеки Світ-
лана Козелко разом зі своїми 
колегами розмістили у бібліо-
теці прохання до читачів при-
нести старовинні речі, які збе-

реглися у них вдома. 
- Ми навіть не очікували, 

що на наше звернення від-
гукнеться стільки людей, – ді-
литься враженнями пані Світ-
лана. -  Саме завдяки небайду-
жим тернополянам маємо сім 
макетів національного укра-
їнського одягу, дві лавки, від-
реставрований бамбетель, ко-
лиску, скриню, піч, старовин-
ні рушники і сорочки та бага-
то інших цікавих речей. Пред-
ставники Молодіжного мис-

тецького центру Христина Ма-
шталір, Софія Гречанівська, 
Костянтин Несміянов розма-
лювали стіни нашої бібліоте-
ки. Студентки «Львівської По-
літехніки» Анастасія Зарічна 
та Юля Антонюк відтворили 
трипільські знаки. 

Галина Василевська з доне-
чкою Анастасією завітала на 
відкриття етно-центру.

- Мені дуже подобаються 
ці зміни, – зізнається пані Га-

лина. – Адже зараз бібліотеки 
в Україні перебувають в над-
звичайно плачевному стані. 
Я часто їжджу у відрядження 
за кордон, то там до бібліотек 
стоять черги, вони провадять 
активну діяльність. Я рада, що 
схожі проекти починають за-
початковувати і у нас. 

У бібліотеці кажуть, що в 
запасі мають ще багато ціка-
вих ідей. Планують залуча-
ти до співпраці як дітей, так і 
дорослих, влаштовувати різ-
ні майстер-класи та грати ви-
стави. 

У бібліотеці відкрили етно-центр

Свято прикрасили фіалками

Добірку підготувала Юля ТИМКІВ.
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Французькі комуністи  
блокують визнання  

голодомору геноцидом 
«Уже десять років у Франції три-

ває процес визнання на державному 
рівні голодомору 1932-33 років гено-
цидом українців. Праві політичні сили 
нас підтримують, комуністи - ні, а соціа-
лісти утримуються», - повідомила голо-
ва репрезентативного комітету україн-
ської громади у Франції Наталя Пастер-
няк. Франція може визнати голодомор 
геноцидом українців, але для цього по-
трібно більше інформувати тамтешнє 
суспільство. «Коли ми презентуємо фо-
товиставки про голодомор, то францу-
зи не можуть повірити у побачене. Для 
них тільки один геноцид був у Європі 
- єврейський. Вони не можуть зрозумі-
ти, чому вже минуло 80 років, а світ так 
мало знає про цю трагедію», - зазначи-
ла Н.Пастерняк. Річ у тім, що Росія має 
великий вплив на політику Франції, пе-
редусім, через ліві партії. Багато сучас-
них впливових французьких істориків 
колись були комуністами. Це й чинить 
перешкоди до визнання голодомору у 
французькому парламенті.

У США горять 11 штатів

Сухе та спекотне літо спричини-
ло сильні лісові пожежі, що охопи-
ли вже 11 штатів на заході США. Сти-
хія вирує на території штатів: Аляска, 
Айдахо, Монтана, Орегон, Вашингтон, 
Каліфорнія, Невада, Арізона, Вайомінг, 
Колорадо і Юта. Вогонь охопив понад 
43 тис. га. Загалом зафіксовано понад 
50 пожеж. Основними причинами заго-
рянь є людський фактор, а також блис-
кавки - так, зокрема, почалася пожежа 
в горах Юти. За попередніми даними, 
збитки оцінюються у $600 млн. 

Саудівська поліція  
бореться з відьмами

У поліції Саудівської Аравії є від-
діл боротьби із релігійними злочи-
нами, а в ньому - підрозділ боротьби 
з відьомством, пишуть «MSN News». 
Якщо зловлять і кваліфікують дії лю-
дини як чародійство, можуть навіть 
застосувати смертну кару. Найчасті-
ше у цьому звинувачують покоївок-
заробітчанок, а декого таким чином 
навіть експлуатують. Варто інозем-
ці поскаржитися, що не платять зарп-
лату чи порушують умови договору, її 
тут же звинуватять у чаклунстві й при-
тягнуть до суду. Допомогти жінці буде 
важко навіть професійному адвока-
тові, бо судді співпрацюють із антиві-
дьомським підрозділом. 
Іспанські чоловіки стають 

домогосподарками
Число іспанських чоловіків, які по-

вністю присвятили себе домоводству, 
за останні п’ять років збільшилася на 
третину. При цьому кількість іспанських 
домогосподарок-жінок, навпаки, значно 
зменшилась, пише видання «El Pais». 

Згідно з даними цьогорічного опи-
тування, понад 355 тисяч іспанських 

чоловіків вважають за краще займати-
ся домашньою роботою замість будь-
якої іншої. У 2008-у таких «доброволь-
ців» було тільки 270 тисяч. Іспанські 
жінки, навпаки, вважають за краще не 
засиджуватися вдома. За п’ятирічний 
період число домогосподарок-жінок 
скоротилася майже на мільйон. 

Ісландія може  
відмовитися від вступу  

до Євросоюзу

Ісландія, яка так і не вступила 
поки що до Євросоюзу, може відмо-
витися від заявки на вступ. Причи-
ною такого рішення стали розбіжнос-
ті з ЄС із приводу квот на вилов риби. 
Конфлікт Брюсселя і Рейк’явіка, який 
також носить назву «макрелева ві-
йна», пов’язаний з тим, що від острів-
ної держави вимагають значно знизи-
ти обсяги вилову риби, при цьому ЄС 
погрожує економічними санкціями. Іс-
нує й інша причина: боргова криза, що 
вибухнула у єврозоні, а також фінансо-
вий колапс Кіпру, змусили багатьох за-
сумніватися в доцільності приєднання 
до наднаціональної структури ЄС. 

Обама заїхав у закусочну 
під Нью-Йорком і залишив 

щедрі чайові
Президент США Барак Обама з 

представниками служби безпеки 
несподівано заїхав на обід у закусоч-
ну «Магноліас», що у місті Рочестер 
(штат Нью-Йорк). Замовлення пре-
зидент оплатив карткою, залишив-
ши офіціантові щедрі чайові й запис-
ку з подякою за «чудову їжу», повідо-
мив інформаційний портал TMZ. На не-
запланованому ланчі Обама куштував 
тости з сиром та томатний суп з грін-
ками. Рахунок за ланч склав 89 дола-
рів 84 центи, понад те в рахунок були 
включені 20-відсоткові чайові - 16 до-
ларів 64 центи. Як повідомляє видан-
ня, Обама визнав цю суму недостат-
ньою й додав ще 30 доларів. Разом офі-
ціантові дісталося 46 «зелених». Обама 
ж заплатив 136 доларів 48 центів. Крім 
того, на чеку президент залишив за-
писку з автографом, в якій подякував 
закладу за відмінний ланч. «Спасибі за 
чудову їжу» - написав він.
У Німеччині виселятимуть 

квартиронаймачів,  
які палять

Курців-квартиронаймачів в Ні-
меччині виселятимуть. Суд постано-
вив: якщо курець доставляє незручнос-
ті орендодавцю або мешканцям, то він 
може бути виселений із квартири. Суд 
міста Дюссельдорф уже задовольнив 
позов власниці орендного будинку, яка 
вирішила виселити з квартири пенсі-
онера, що палить. Як сказала господи-
ня, сусіди 74-річного Фрідхельм Адоль-
фа постійно скаржилися, що дим з його 
квартири проникає на сходову клітку 
і в інші місця загального користуван-
ня. Чоловік, який прожив у будинку 40 
років, на суді намагався довести, що за-
пах поширюється через погану ізоля-
цію. Суд постановив пенсіонера висели-
ти. Чи має він намір оскаржити дане рі-
шення, не уточнюється. 

У Києві увічнять 
«Бабцю з кравчучкою»

На Русанівській набережній, у 
столиці, встановлять пам’ятник 
«Бабці з кравчучкою». Автор скуль-
птури київська художниця Ганна Ки-
сельова. На створення «Бабці з крав-
чучкою» пішло трохи більше місяця. 
Скульптура зроблена із зварних заліз-
них плит, оздоблених яскравими фар-
бами. «Бабця - це іронічна ілюзія на 
загальновідому київську Батьківщину-
матір. Вона стоїть у позі захисника ві-
тчизни - з тачкою в руці, куди слід було 
б прилаштувати кулемет, але оскільки 
час зараз мирний, в кравчучку потра-
пила безголова качка», - розповіла Ки-
сельова.

Україна має високі шанси 
на асоціацію з ЄС

Шанси України на підписання Уго-
ди про асоціацію з Євросоюзом у лис-
топаді є досить високими, сказав но-
вий посол США в Україні Джефф-
рі Пайетт в інтерв’ю програмі «По-
дії тижня». Відповідаючи на запитан-
ня, оцінив би він шанси України 50 на 
50 або вище, Пайетт сказав: «Я думаю, 
вище. Кажу так на основі почутого від 
керівників уряду, від опозиції, а також і 
від моїх європейських колег».

Це не торгівельна війна,  
а план знищення  

нашої держави
Нинішня так звана торгівельна 

війна між Росією та Україною є лише 
частиною плану Кремля, що має на 
меті знищення української держав-
ності. Таку думку висловив екс-міністр 
закордонних справ Володимир Огриз-
ко в ефірі «5 каналу». «Те, що відбува-
ється зараз в українсько-російських 
відносинах, є не просто торгівельною 
війною, а є, власне, планом знищення 
української державності», - заявив він. 
І наголосив: якщо влада та опозиція в 
Україні зможуть зараз об’єднатися і го-
воритимуть одним голосом, тоді, безу-
мовно, жодні плани Росії не мають пер-
спектив.

Ми - одна  
з найстриманіших  

націй у світі
Перше місце у рейтингу найбільш 

емоційних країн світу, як і торік, діс-
талося Філіппінам. Такі результати 
дослідження Американського інститу-
ту Геллапа. В опитуванні брали участь 
респонденти з понад 150 країн. Потріб-
но було відповісти, які з десяти запро-
понованих емоцій (п’ять позитивних 
і п’ять негативних) вони зазнали за 
день. Виявилося, що тільки на Філіппі-
нах 60 відсотків населення випробува-

ли всі емоції із запропонованого спис-
ку. Українці, як не дивно, опинилися в 
кінці рейтингу з показником у 38 відсо-
тків - на одному рівні з жителями Росії, 
Білорусі, Казахстану, Киргизстану. Ще 
менш емоційні литовці і сингапурці. 
Чверть врожаю - на смітник

В Україні викидають чверть усіх 
зібраних овочів. Урожай псується, бо 
його ніде зберігати, нарікають аграрії. 
Нині критеріям відповідає лише тре-
тина овочесховищ. Фактично, на сміт-
ник іде 27 відсотків усього зібраного, 
а це - майже три мільйони тонн, при-
чому, більшість викидають ще під час 
збору врожаю. Овочі зберігають у за-
старілих радянських сховищах, які не 
витримують жодної критики, а серйоз-
ні бізнесмени не хочуть зв’язуватись 
із виробництвом капусти, моркви, бу-
ряка, картоплі - надто великі збитки. 
Адже, за даними Українського клубу 
аграрного бізнесу, загальні втрати на 
гнилому товарі - майже три мільярди 
гривень.

Пенсіонерка з Донецька  
за комунальні борги  

пропонує власну нирку
Пенсіонерка з Донецька хоче роз-

рахуватися з комунальниками єди-
ною здоровою ниркою. 60-річна Зіна-
їда Москалюк з вини лікарів стала ін-
валідом третьої групи. Жінка має бор-
ги за компослуги, які не в змозі випла-
тити, тому запропонувала мерові міс-
та свою єдину здорову нирку, інфор-
мує «RegioNews». На це надійшла не-
гайна відповідь. Чиновники пригрози-
ли бідній жінці кримінальною відпові-
дальністю.

Національне кіно  
олігархам не цікаве

На сьогоднішній день українські 
олігархи не хочуть вкладати гроші у 
розвиток вітчизняного кінематогра-
фа. Подібні інвестиції у потенційних 
спонсорів вважаються «непрестижни-
ми», повідомив кінорежисер Анатолій 
Матешко. За його словами, сьогодні не-
реально відшукати в Україні спонсора 
на українське кіно. Український бага-
тій хіба що міг вкласти гроші, якщо їх 
нікуди йому дівати. І то зі спортивного 
інтересу: окупиться чи ні, констатував 
режисер. 

Новий голова ЦВК носить 
 годинник за $50-60 тисяч

Голова ЦВК Михайло Охендов-
ський носить годинник вартістю від 
$50 до $60 тисяч, повідомив на своїй 
сторінці Facebook фотограф Влад Со-
дель, який сфотографував Охендов-
ського під час урочистостей з наго-
ди Дня незалежності на Володимир-
ській гірці у Києві. На руці нещодав-
но обраного голови ЦВК - годинник ні-
мецької марки «A. Lange & Sohne». «І 
навіть, якщо це модель не платинова, 
а з білого золота, то цей годинник все 
одно коштує вдвічі дорожче, ніж річ-
на зарплата голови ЦВК. Але ж Охен-
довського головою призначено лише 
півтора місяці тому», - зазначив фото-
граф.  

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

На струнах серця

Розгубило 
веснянки літо,
а вони зійшли
травами, квітами,
диво-казкою,
у якій ростуть
теплі соняхи,
де зі сміху
дитячого
народились
тендітні дзвоники, 
де солодко-смачно
квітує гречка, 
де воду веселка
бере в відеречка…
Розгубило 
веснянки літо…
 * * *
Любове, скільки 

літ тобі?
Адже ти завжди 

молода,
хвилююча 
й така зваблива.
Ти – вічна, 
ти для всіх – 
весна.
Ти, наче птах, 
несміла й полохлива. 
То ж скільки літ тобі,
а чи віків?
Скільки сердець
ти полонила? 
Скільки доріг
в єдину ти звела?
Скількох людей
радіти й плакати 

навчила?
Любове, ти звідкіль
до нас прийшла?
Чия рука тебе
на світ благословила?
Тебе чекають, 
щоби проклясти,
тебе шукають, 
щоби загубити. 
І тебе гублять, 
щоби віднайти, 
щоб поглядом,
щоб подихом,
щоб словом 

воскресити.
… Це ти покликала
на вранішні дуелі.
Це ти художнику
подарувала акварелі. 
Це ти… це ти зродила 
Беатріче і Лауру,
й святого Валентина, 
й де Гріє…
Це ти, спокуснице, 
приносиш радість 
і зажуру,
солодку гіркоту
у келих ллєш…
Зневажена й п’янка,
свята й проклята,
і як ти поміж нас
іще живеш?
… Любове, скільки 

літ тобі?
Ольга ЧОРНА. 

Любе «Сімейне 
гніздечко», хочу 
виповісти тобі 

свої сумніви та вагання. 
Мамі не розкажу, вона і 
так хвилюється за мене. 
Сестра  - старша за мене 
на десять років, у неї двоє 
малих дітей, тож клопотів 
вистачає. Донедавна усе 
розказувала подружці, 
але тепер не знаю, чи їй 
можна довіряти.

Словом, я закохалася. Саш-
ко уже вчиться в університе-
ті, а я лише у десятому класі. 
Майже півроку, як ми зустріча-
ємося. Усе гарно, просто чудо-
во. Про наші з Сашком побачен-
ня, про те, які ми щасливі, я спі-
шила поділитися з подружкою. 
Довіряла їй найпотаємніші по-
дробиці. Олеся ніби тішилася 
за нас, радила мені, як вчинити 
в тій чи іншій ситуації. Та після 
одного  неприємного випадку я 
думаю, що вона просто заздри-
ла мені. Утім, може, я помиляю-
ся? Отож про все за порядком.

Сашко приїжджав з Рівного, 
де вчиться, додому не кожно-
го, а через два тижні. Я завжди 
з нетерпінням його чекала. Але 
тієї суботи я не могла показати-
ся на очі коханому. Кілька днів 
перед тим у мене виникла стра-
шенна алергія. Обличчя було 
все у прищах, червоне. 

Я натякнула коханому, що 
трохи погано себе почуваю, 
тож цілком можливо, що не 
зможу з ним зустрітися. Та Саш-
ко відповів, що він дуже скучив 
і хоч на кілька хвилин, але забі-
жить до мене.

Моє серце розривалося на 
шматки, адже кожна наша зу-
стріч була святом. Та, думаю, 
дівчата мене зрозуміють. Я за-
телефонувала Сашкові і сказа-
ла, що хоч і хвора, але мушу по-

їхати з мамою до бабусі у сусід-
нє село, а повернемося через 
кілька днів. Попросила ще й 
подружку, ніби між іншим, під-
твердити це Сашкові. Однак ви-
йшло усе дуже негарно.

Олеся, справді, зустрілася із 
Сашком. І наговорила такого... 
Що я його обманюю, що біль-
ше не хочу з ним зустрічатися, 
тож видумую усілякі нісенітни-
ці. Він сам може пересвідчити-
ся, якщо зайде до мене додому.

Не знаю, на що сподівалася 
Олеся. Можливо, що ми посва-
римося з коханим. Звісно, я роз-
плакалася, коли побачила Саш-
ка. Усе йому пояснила. Він зро-
зумів і, навпаки, ще заспокою-
вав мене, казав, що любить, не-
зважаючи, як я виглядаю.

Олеся теж прибігла до мене, 
запевняла, що хотіла лише пе-
ресвідчитися, чи Сашко мене 
кохає. Та я чомусь не вірю по-
друзі, якісь непереконливі її 
слова.

Утім, може, я помиляюся? 
Може, варто усе забути і дружи-
ти з Олесею далі? Тому споді-
ваюся, що «Сімейне гніздечко» 
надрукує мого листа, а наші ро-
весники його прокоментують.

Віра С. 
Кременецький район.

Я поверталася додому, до 
міста, від мами. Автобус 
раз, по раз зупинявся у 

селах, на хутірцях, підбираючи 
пасажирів. Спішать з вихідних 
на навчання студенти, з 
переповненими сумками 
втискаються у салон 
чиїсь дорослі діти, онуки, 
залишаючи присмученим 
матерям та бабусям 
прощальне “па-па”.

В автобусі пахне яблуками, чор-
нобривцями і ще чимось гіркуватим, 
терпким.  Хризантеми, здогадуюсь я.

Справді, їх тримає у руках літня жін-
ка. Втомлено оглядає автобус: де б сіс-
ти. Я запрошую її до себе, на заднє си-
діння автобуса: тут є вільне місце.

Хризантеми розливають полино-
вий запах, гублять блідо-рожеві пе-

люстки.
- Квіти від мами везе-

те? – посміхаюся жінці.
- Везу. Дуже люблю 

ці осінні, майже зимові 
квіти. В нашому саду їх багато. Тільки 
мами вже нема…

Слово за словом, і виповідала мені 
Надія те, що напевно, її давно боліло. 

…Коли виходила заміж, сподівалася, 
як і всі дівчата, на безкінечне щастя. А 
воно, те щастя, помаленьку – потихень-
ко зникало з хати, так у ній і не осели-
лось. Заглядав у чарку чоловік. Знала 
про цю його схильність ще до заміжжя. 
Свекруха сама попереджувала майбут-
ню невістку.

- Надієчко, - просила, - подумай. – 
Хоч Роман і мій син, але є за ним цей 
гріх. Батько його покійний теж промі-
няв у житті усе на горілку.

Надія не слухала нікого: ні свекру-
хи, ні матері. Була певна, що її любов усе 
переможе. Помилилася. Навіть наро-
дження доньки, а потім і сина, не зупи-
няло чоловіка. Не раз казала, що поки-
не його, забере дітей і поїде додому, до 
мами. Не раз хотіла так і зробити. Але 
звикла і сама  жити в місті, і квартиру, 
якої так довго чекали, врешті отрима-
ли. Роботу тут має добру, діти до школи 
ходять. А в селі, у матері, хата стара, тіс-
на. Де там з сім'єю жити?

Хоча мама уже немолода, та ще й хво-
ра. Виростила Надію сама, сподівалася 
на її допомогу. А чим вона могла заради-
ти матері? Забрати її до себе? Куди? Ви-
стачить того, що вже вона кожен день 
вислуховує п’яні балачки чоловіка.

- Потерпіть ще трохи, мамо, - проси-
ла.

 Мати терпіла. От тільки грубка роз-
валилася, а сільський пічник сказав, що 
у такій старій хаті нової вже й не поста-
виш: зачепиш – усе валиться. А зими хо-
лодні. Тому й мерзне, кашляє весь час 
мати, - як не одне запалення, то друге. 
Якось перестрів Надію їхній сусід.

- Продай мені обійстя ваше, - ска-
зав. -  Хочу синові хату нову збудувати. 
Якраз зручно мені буде: усе поряд. 

Надія тоді відмахнулася від цих слів: 
яке там продай, чоловіче, ще, може, са-
мій доведеться у ту халупу повертати-
ся. Та й сад рясно родить, город свій є.

А через рік згадала сусідові слова. 
Сама кинулася до нього: купуйте, коли 
хочете, продаю. Матері наобіцяла за-
брати до себе до міста, мовляв, скільки 
будете самі бідувати. 

- Та я з охотою, - годилася мати. – От 
тільки чи варто обійстя продавати? По-
думай, доню. Скільки за нього візьмеш? 
Яблука ж, картопля, городина своя є.

Надія відмахнулася від цих слів: 
проїзд до села тепер такий дорогий, що 
за ті гроші і на ринку можна продукти 
купити. 

Насправді ж усе було по-іншому. Чо-
ловік зв’язався з якоюсь компанією, за-
ліз у чужу квартиру. Те, що вкрали, про-
пили. Тепер слід усе повернути. Гро-
шей звідки взяти нема. Ще й син заду-
мав розкрутити свій бізнес, як тепер 
кажуть, позичив долари під проценти, 
теж треба віддавати. От і згадала Надія 
про материне обійстя.  

Взяла від сусіда ті гроші, якось зала-
годила справи. Матір попросила пожи-
ти поки що у їхньої далекої самотньої 
родички.

- Знайду машину і приїду за вами, 

мамо. Чекайте. 
Збігали дні, приносили нові клопо-

ти. Від однієї неділі до другої відкла-
дала Надія поїздку до матері. Якось ви-
йняла з поштової скриньки конверт. 
Писала донька сусіда, якому продала 
вона хату. Писала про те, що старенька 
щодень навідується на своє колишнє 
обійстя, перепитує їх, чи Надія не пере-
думала його продавати. Бо чому ж так 
довго не їде за нею. Чи, може, хвора, чи, 
не дай Бог, щось з онуками? 

Надія аж розсердилась: мати думає, 
що у неї тільки клопоту, що вона одна. 
Сама у квартирі спокою не має. Ще й 
син зі своїм “бізнесом” ніяк з боргів не 
вилізе. 

Потім від матері прийшов ще один 
лист і ще. Чи хтось повірить у те, що 
Надія навіть квиток до села не мала за 
що купити, не те що машину, аби при-
везти матір, найняти. Ось отримає обі-
цяну зарплату, тоді й поїде. Але поїхала 
вона скоріше. Телеграма – страшна, не-
ймовірна, недоречна постукала котро-
гось дня у двері їхньої квартири. “При-“При-При-
їжджай, померла мати…” І все, навіть 
підпису нема.

Так і хоронила матір з чужого обі-
йстя. Лежала вона у домовині худень-
ка, спрацьована. Тільки вічна печаль, 
яка за життя торкалась обличчя матері, 
ніби зникла кудись. І кутики вуст про-
світліли. Ніби хотіла сказати доньці, аби 
не переймалась нею: усе добре. 

Родичка передала Надії біленький 
вузлик. Розв'язувала  крайчик мами-
ної хустини. Що там? На долоню випав 
ключ. Від їхньої старої хати. Надія зга-
дувала, що і свій ключ вона мала. Мати 
дала, казала: “Може, приїдеш, а мене не 
буде вдома…”  Тільки Надія свій ключ 
загубила.

…Ми під’їжджали до міста. Надія, 
моя випадкова знайома, збирала розси-
пані на сидінні хризантеми.

- Нарвала їх на нашому колишньому 
обійсті. Сусіди, чи то зараз вже господа-
рі, навіть минулої зими не викопували 
квітів. А вони все одно цвітуть, - мови-
ла сумно.

Щось пошукала у кишені.
- Ось той ключ, про який я розказу-

вала. Якось дивно це, правда? Ключ є, а 
хати уже нема…

Зіна Кушнірук.

Газета «Наш ДЕНЬ» 
потрапила до моїх 
рук випадково. 

Сподобалися усі 
публікації, а особливо 
«Сімейне гніздечко» 
з його життєвими 
історіями. Вирішив 
і сам написати, 
може, якраз мій лист 
прочитає жінка, 
зустріч з якою була, 
наче спалах. 

Я побачив її на дні наро-
дження свого друга. Вікторія 
трималася якось осібно від 
інших, ніби мусила відбути 
повинність. Пізніше я дізна-
вся, що так воно десь і було. 
Чоловік-бізнесмен захворів, 
тож від сім’ї подарунок  при-ї подарунок  при-
йшла вручити дружина. 

Вікторія явно нудьгу-
вала. Відчувалося, що вона 
спішила піти. А мені хоті-
лося, щоб вона залишила-
ся якнайдовше. Якщо існує 
кохання з першого погляду, 
то це був саме той випадок.  
Кожну клітинку мого тіла 
ніби пронизував струм. 

Я запросив Вікторію на 
танець. Жадав ніколи її не 
відпускати. Вродлива, еле-
гантна, з фіалковими очима, 
ця жінка зачаровувала, ма-
нила до себе якоюсь особли-
вою звабою. 

Вечір ще не закінчився, 
але Вікторія зібралася додо-
му. Я запропонував провес-
ти її. На щастя, вона не запе-
речувала.

Теплий серпневий вечір 

дарував нам свою, особливу 
мелодію. А, може, це просто 
в унісон билися наші серця...

Ми ішли пішки майже че-
рез усе місто. «Не треба ви-
кликати таксі», - попроси-
ла Вікторія. – Я хочу трішки 
прогулятися вечірнім міс-
том.»

Я дякував Богові за це 
бажання, адже ще кілька за-
йвих хвилин міг побути з 
нею. Жінкою, яка так неспо-
дівано увірвалася в моє сер-
це.

Не вірив, що більше ніко-
ли не зустрінуся з нею. Ска-
зав несміливо про свої дум-
ки Вікторії. Про те, що лю-
блю її з першої миті, як тіль-
ки побачив. І не хочу ніку-
ди відпускати. Що моє сер-
це вільне і воно належить їй.

Може, це звучало сміш-
но. Але я вдячний Вікторії: 
вона не сміялася. Лише тихо 
зітхнула і відповіла, що це – 
неможливо. Хіба, може, по-
тім, колись...

Якби ці слова прозвуча-
ли не таким серйозним то-
ном, я б подумав: ця жінка 
просто фліртує. Але я від-
чув у голосі Вікторії смуток 
і жаль.

Пізніше я дізнався, що 
насправді вона не така щас-
лива у шлюбі, як здається  зі 
сторони. Але що можу вдія-
ти я? Вікторія заборонила 
телефонувати їй навіть на 
мобільний. Кохана, тоді під-
кажи, як тебе забути?..

Олександр Ш. 
м. Тернопіль.

Сокровенне

Суворі, без емоцій 
обличчя, порожні 
погляди. Люди-

манекени… Повільно 
рухаються довкола. 
Що за мара? Не встиг 
задрімати, а тут таке…

Сергій ковтнув холодної 
кави. Ковзнув поглядом по 
білому аркуші паперу. Друга 
ночі. Невимкнуте світло. Він 
повинен написати Ладі. В го-
лову нічого не йшло.   

Почати листа традицій-
ним «привіт»? Лада, його за-
боронне кохання, гарна жін-
ка з древнім ім’ям, не люби-
ла буденності. Її посланння 
скидалися на школярські за-
писки. «Поспішаю. Отримала 
чудову роль. Ти пам’ятаєш, 
скільки часу ми знайомі? Сім 
років! Щасливе число… Па!». 

Записки Лада віддавала 
під час їхніх таємних зустрі-
чей. Це була така гра. Сер-
гій був ладний цілувати ці 
клаптики-послання.

Останній лист від Лади 
не був схожий на попередні. 
«Ступаю по спогадах, наче 
по ножах. Боюся зізнатися, 
що наші стосунки були бута-
форними. Короткі зустрічі, 
які тривали довгі роки, були 
для мене найкращою і най-
гіршою роллю, яку довелося 
грати. Хоча, ні… Я не грала. 
Я терпляче чекала, коли на 
сцену вийдеш ти, аби удвох… 
Отож, твій вихід. Ти повинен 
сказати єдине слово: «так» 
або «ні».

На Сергія знову найшла 
дрімота. Порожня сцена ре-
гоче дощатими зубами. У ве-
ликому залі, крім нього, жод-

ної душі. «Я - доля! 
Крок ступи мені навстріч. Не 
бійся осуду людського, проти-
річ… Я шанс даю!..» Ладин го-
лос. З якої це вистави? 

Відкрив очі. «З якої виста-
ви? Я ж не бачив, як Лада грає. 
А про неї кажуть: чудова ак-
триса, заради такої…»

Заради Лади Сергій хотів 
зірватися з насидженого міс-
ця. Хай казна що думає тесть. 
А дружина… Їй потрібний його 
«фасад» і впевненість, що «во-
лочитися за спідницями не 
буде, бо тато цього не пода-
рує». Лариса любила виходити 
з чоловіком «у світ», імітувати 
щасливе подружнє життя. На-
справді ж, між ними - жодних 
почуттів. 

Сергієві, вродливому хлоп-
цеві з простої родини, не до-
велося довго зачаровувати Ла-
рису. Найперше, хотів сподоба-
тися її підприємливому бать-
кові і майбутній тещі. Лариса, 
донька-одиначка, була… ніяка. 
Про таких кажуть: не вродли-
ва. А знаючи ще й характер її 
батька, кавалери просити Ла-
рисиної руки у чергу не виши-

ковувались. 
Сергій хотів бути багатим. 

Йому набридло слухати, як ма-
тір «пиляла» батька за мізерні 
зарплати, стару пожовклу ван-
ну, за жуки, які «догризають» 
картоплю на дачі... 

На фірму Ларисиного бать-
ка влаштувався після універ-
ситету. Вперше побачив дівчи-
ну на корпоративній вечірці. 
Подумати не міг, що вона - ше-
фова донька. Радше, невдаха, 
яку взяли з жалю на посаду 
«старшої, куди пошлють». 

- Мала б я таких батьків, не 
виглядала б, як опудало, - пе-
решіптувалися офісні красуні. 
- Скільки шмоток брендових 
має, а одягнутися не вміє.   

- Поглянь на її сумочку. Ка-
таложна! Фантастично дорога!

- І що? Все одно заміж ніхто 
не бере. 

- Сергію, - засміялася мене-
джер Таня, - ти б це «диво» на 
побачення запросив? Якби не 
знав, що вона - шефова доня. 

- А я й не знав! 
- Запроси мене, красунчику, 

- звабливо стрельнула очись-
ками секретарка Наталя.  

Сергій спостерігав за Ла-
рисою. У кого ж вона вдала-
ся, така несимпатична? Шеф і 
його дружина - гарна, елегант-
на пара.  

Ніхто, крім батька, Ларису 
до танцю не запросив. «Чому б 

не спробувати?», - май-
нуло в Сергієвій голові. 
«Можна вас?..». 

Не секретарці На-
талі, а Ларисі Сергій 
призначив побачен-

ня. Точніше, призначив по-
бачення своєму майбутньому 
безбідному життю. 

Після одруження Лариса за-
явила: дітей не хоче! Сергій не 
переймався. Він отримав те, 
що хотів: багатство. 

Банальна зустріч на доро-
зі перевернула Сергієве життя. 
Ладине авто заглохло і впер-
то не бажало зрушити з місця. 
Присіла на капот. Немов чека-
ла, що зупиниться саме він. 

Сергій марив Ладою. І не 
міг піти з сім’ї. Ладині гастро-
лі були для нього мукою, як і 
життя з Ларисою. Багато ра-
зів спадало на думку залишити 
дружину. Але це означало від-
мовитися від комфорту і стат-
ків. Ще й тесть обмовився, що 
скоро Сергій керуватиме ком-
панією. 

… «Кохання - дикий кінь, 
сполоханий нечутною ходою 
ранку. Це - ніч жаги, це - туги 
сповнені світанки. Це - дві 
душі, що прагнуть недозво-
леної встрічі, це - дві запалені 
грозою свічі…». Хто декламує 
ці рядки, коли сцена порожня і 
темна? Зрозумів: це - лиш ури-
вок сну. Ковток холодної кави. 

Марево-сон продовжився. За-
лита химерним світлом сце-
на. Із-за куліс виходить Лада 
у легких білих шатах. «Любов 
для мене - знайдений безцін-
ний скарб, для тебе - згублена 
підкова. Але її ти не шукай…». 

Прокинувся. Так і не приду-
мав слів, аби попрощатися з Ла-
дою. Він обіцяв їй, що колись бу-
дуть разом. Ревнував до гляда-
чів і уявних шанувальників. Не 
міг змиритися, що вродливи-
ця може належати ще комусь. А 
Лариса запідозрила: в чоловіка 
завелася пасія. Пригрозила по-
скаржитися батькові. 

Вранці тесть повідомив, що 
передає всі справи Сергієві. Те-
лефонувала Лада. Не мав часу 
відповісти. У нього - вітання, ей-
форія. Послав коротку есемес-
ку: «все закінчено». Спохватив-
ся. Написав: «хочу тебе бачити». 
Набрав номер її телефону:

- Ладо, це я…
- Якщо через віки зведе нас 

знову випадковість, тоді вже 
ми не зможемо не бути ра-
зом, - мовила насмішкувато-
спокійно. 

- Це з твоєї нової ролі? - за-
питав.

Короткі гудки. 
Увечері збирався з Ларисою 

на важливу зустріч. Дружина 
виглядала незграбно у сукні 
від відомого кутюр’є. Уявив на 
її місці витончену Ладу. Ця жін-
ка так пасувала б йому! «Лада 
не зможе відмовитися від на-
ших стосунків, - подумав розд-
ратовано. - У мене статус, гро-
ші. А вона… просто актриса».   

Наступного дня отримав 
листа. Від Лади. Відкрив. Там 
- чистий аркуш паперу. Навіть 
не написала «прощай»…

Ольга ЧОРНА.

«прощай»…

Навіть не написалаЗустріч, мов спалах

Як тебе забути?

Просто життя

ключЗагублений

Про любов  
устами відомих

Усе життя шукала принца на 
білому коні, а трапляються лише 
вершники без голови... 

(Народна усмішка)

Завдяки коханню час минає не- минає не- не-
помітно, а завдяки часу непомітно 
минає кохання. 

(Дороті Паркер)

Любити - не означає дивитися 
один на одного, любити - означає  
дивитися в одному напрямку. 

(Антуан де Сент-Екзюпері)

Розлука вгамовує легке захо-
плення, але підсилює велике почут-
тя, так як вітер гасить свічу, але 
роздуває пожежу.... 

(Ф. Ларошфуко)

За любов немає іншої платні, ок-, ок- ок-
рім того, як любити ще більше. 

(Леонардо да Вінчі)

Думки дівочі

Чи вірити подрузі?

Нерозливойдою нас
Вже давно назвали,
Хоч на вулиці весь час – 
Все ж часу замало.
Ось вже зорі росяні
Кличуть всіх до хати.
Аж стомились нині ми – 
Нумо, кицю, спати…

На фото Антоніни БРИК і Ольги ЧОРНОЇ: 
Галинка Гірняк, Вітя Івахів, Романко Бенч 
(с.Гутисько Бережанського району);
Дмитрик Цепенда і його котик Шкварок  
(с. Джурин Чортківського району). 
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Кияни прибули до Казах-
стану явними фаворитами, 
але мали перевагу лише на по-
чатку кожного з таймів. У пер-
шій половині гри цим скорис-
тався Андрій Ярмоленко, коли 
замкнув простріл з правого 
флангу атаки динамівців. Од-
нак, на перерву команди піш-
ли за рівного рахунку. 

Після перерви «Динамо» 
знову зуміло показати клас, 
причому двічі за короткий 
проміжок часу гості провели 
результативні атаки - 1:3. Од-
нак, досить швидко казахстан-
ці скоротили відставання чу-
довим ударом з середньої від-
стані.

І надалі «Актобе» атаку-
вав більше, роботи в Олексан-
дра Шовковського вистача-
ло, а одного разу українського 
голкіпера виручила поперечи-
на. Динамівці лише раз реаль-
но претендували на четвертий 
гол, але м’яч так і не влетів у 
сітку воріт господарів.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Ліга Європи УЄФА. 
3:0 на користь українських клубів

 
«Актобе» Казахстан − «Динамо» - 2:3

«Нимме Калью» Естонія − «Дніпро» - 1:3

«Чорноморець» − «Скендербеу» Албанія - 1:0

Ще у першому таймі дніпро-
петровці 12 разів перевірили 
на міцність ворота господарів, 
забивши при цьому два голи.

Після перерви гості явно по-
чали економити сили, але і це 
не завадило їм збільшити ра-
хунок. Та, поки «Дніпро» свят-
кував третій гол, естонці ско-
ротили відставання - 1:3. Такі 

цифри на табло і зафіксував фі-
нальний свисток арбітра. 

Серед усіх суперників на-
ших команд представник Ал-
банії був найбільш організо-
ваним та непоступливим. Гості 
сконцентрували свої зусилля  
на надійному захисті. Як на-
слідок, гольові нагоди біля во-
ріт «Скендербеу» виникали зо-

всім нечасто. Зокрема, до пере-
рви їх було лише два. 

Трохи більше «тиснули» 
господарі на албанців у друго-
му таймі. Проте аж на 70 хви-
лині зустрічі моряки таки зу-
міли «розмочити» ворота сво-
їх суперників -  Олексій Гай в 
один дотик метрів з 14-ти від-
правив м’яч під поперечину. 

Надалі «Чорноморець» по-
вновладно контролював тери-
торію, однак до другого взяття 
воріт справа не дійшла. 

Матчі-відповіді пройдуть 
29 серпня у Києві та Дніпро-
петровську, а одеситам у цей 
же день належить зіграти в 
Албанії.

Будь-яка поразка гірни-
ків - подія надзвичайна та не-
ординарна, а дніпропетровцям 
лише кількох хвилин не виста-
чило для «великої» перемоги.

Суперники вийшли на цен-
тральний поєдинок туру в 
оптимальних складах. Актив-
ніше на перших хвилинах ви-
глядали господарі. Саме вони 
створили реальну нагоду, аби 
відкрити рахунок, хоча незаба-
ром гості відповіли тією ж мо-
нетою. У цілому відсутність го-
лів перед перервою виглядала 
логічно.

Все змінилось після відпо-
чинку. Особливо відзначився 
форвард дніпропетровців Ро-
ман Зозуля, який відкрив раху-
нок після навісу Євгена Коно-

плянки, а подвоїв – після штраф-
ного, який виконував Руслан Ро-
тань. Потім він заробив пеналь-
ті, коли також намагався зігра-
ти головою. З «позначки» Євген 
Селезньов зробив рахунок 3:0.

 Однак чемпіонський ха-
рактер донеччан не дозволив 

програти без свого останньо-
го слова. Навіс Даріо Срни зі 
штрафного використав Олек-
сандр Кучер. Такий результат 
у Дніпропетровську наблизив 
переможців до «Шахтаря» на 
відстань 2-х очок, а лідерство 
зберіг «Металіст».

Три голи Зозуля  «накував»

«Металіст» − «Севастополь» - 3:1. Хар-
ків’яни продовжили клубні рекордні серії і очо-
лили турнірну таблицю.

«Арсенал» − «Іллічівець» - 1:2. Чорна смуга 
столичного колективу триває, тоді як у грі марі-
упольців намітився помітний прогрес.

«Ворскла» − «Волинь» - 3:3. Видовищна гра 
з акцентом на атакувальні дії і непоборне праг-
нення максимального результату з обох сторін 
призвели до результативної нічиєї.

«Металург» Д. − «Зоря» - 2:0.  Перша пере-
мога Сергія Ташуєва в Україні не була простою, 
незважаючи на переконливий рахунок матчу.

«Металург» З. - «Динамо» - 1:2. Мінімаль-
на перемога у Запоріжжі ще трохи наблизила 
киян до трійки лідерів, яка поки що для них не-
досяжна.

«Таврія» - «Чорноморець» - 1:2. Навіть за 
сім турів кримчани не набрали жодного заліко-

вого очка, тоді як одесити здобули четверту пе-
ремогу поспіль.

«Карпати» - «Говерла» - 1:0. Першу перемо-
гу у новій команді Олександр Севідов одержав 
у запеклій суперечці з колишніми підопічними.

Турнірна таблиця

«Дніпро» - 
 «Шахтар» - 3:1. 

Результати решти матчів 7 туру:

 І В Н П М О
Металіст 7 6 1 0 16-4 19
Шахтар 7 6 0 1 16-5 18
Дніпро 7 5 1 1 14-6 16
Чорноморець 7 4 2 1 8-5 14
Динамо 7 4 1 2 11-8 13
Ворскла 7 3 3 1 11-8 12
Іллічівець 7 3 1 3 7-7 10
Металург Д 7 3 1 3 7-7 10
Зоря 7 2 3 2 8-7 9
Карпати 7 1 4 2 4-7 7
Металург З 7 1 3 3 7-8 6
ФК Севастополь 7 1 3 3 7-12 6
Волинь 7 1 3 3 7-15 6
Говерла 7 1 1 5 5-10 4
Арсенал 7 1 1 5 5-11 4
Таврія 7 0 0 7 2-15 0

Негативний результат при хорошій грі
«Сталь» (Алчевськ) — «Нива» (Тернопіль) 1:0 

У 7 турі Першої ліги тернопільська «Нива» так і не зуміла запи-
сати у свій актив бодай очко, поступившись алчевській «Сталі» на 
її стадіоні.

Узагалі ж ці дві команди зіграли між собою 6 матчів. Два з них – 
ще коли виступали у вищому дивізіоні, решту – вже у Першій лізі. 
«Сталь» святкувала перемогу 5 разів і тільки один раз суперники 
поділили очки. Відповідно різниця м’ячів також на користь футбо-
лістів з Алчевська - 13:1.

Та, незважаючи на невтішну статистику, у звітному турі «Нива» 
всіляко намагалася нав’язати господарям свою гру і у першому тай-
мі володіла очевидною перевагою. Та знову підвели захисники і 
вже на 20 хвилині нападник «Сталі» головою відправив м’яч у даль-
ній від Андрія Новака кут воріт. 

А ось тернополянам не таланило. Свої моменти не використали 
Сергій Шестаков, Борис Баранець та Руслан Івашко. 

У другому таймі склад «Ниви» зменшився на двох гравців. За 
фол останньої надії арбітр вилучив воротаря Андрія Новака та за 
два попередження - півзахисника Григорія Баранця. Відтак, боро-
тися бодай за нічию гостям стало важкувато. Цього разу «Ниві» так 
і не вдалося змінити баланс очних протистоянь з одним із лідерів 
Першої ліги. Набравши 8 очок у семи турах наша команда опустила-
ся на 12 місце у турнірній таблиці.

У п’ятницю, 30 серпня, о 17 годині на міському стадіоні «Нива» 
прийматиме «Авангард» з Краматорська. До речі, цей матч у прямій 
трансляції покаже телеканал «Футбол».

Гірники приїхали 
до Тернополя як 
команда-фаворит, 

посідаючи третю 
сходинку. Та вже на 20-ій 
хвилині вони програвали 
господарям 0:2,  –
повідомляє офіційний 
сайт тернопільського 
клубу.

Спочатку захисники гос-
тей грубо зіграли проти  фор-
варда ФК «Тернопіль» Богда-
на Семенця у карному майдан-
чику. Арбітр матчу вказав на 

одинадцятиметрову позначку 
і Сергій Атласюк не залишив 
шансів воротареві – 1:0.

Ще через десять хвилин 
Сергій Куріцький після бо-
ротьби наших футболістів із 
захисниками суперника біля 
чужих воріт отримав м’яч і 
сильним ударом подвоїв раху-
нок.

Фактично гру було «зро-
блено» ще у першому таймі, 
коли на 30- хвилині Богдан Се-
менець довів рахунок до роз-
громного – 3:0.

Однак, під завісу першо-

го тайму футболісти «Гірника 
- Спорту», скориставшись по-
милкою господарів, скоротили 
відставання – 3:1.

Після перерви на полі домі-
нувала команда з Комсомоль-
ська. Навіть після вилучення 
їхнього гравця гості не зніти-
лися і у меншості продовжу-
вали шукати щастя біля во-
ріт ФК «Тернопіль». Кілька їх-
ніх атак завершувались точни-
ми ударами, але «пробити» на-
шого воротаря Миколу Плете-
ницького їм не вдалося.

Ще більше напруги додало-
ся після того, як за десять хви-
лин до завершення основно-
го часу гри другу жовту карт-
ку отримав захисник ФК «Тер-
нопіль» Степан Клекот і, тим 
самим, зрівняв склади команд.

Та скористатися цим пода-
рунком гості, на щастя, не зу-
міли. Натомість стовідсоткову 
нагоду відзначитися мав Бог-
дан Семенець, однак рахунок 
так і не змінився.

Набравши 11 очок у семи 
турах, наш клуб посідає вось-
ме місце у турнірній таблиці.

Муніципали не визнають авторитетів
ФК «Тернопіль»  - «Гірник-Спорт»  Комсомольськ – 3:1
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Перейняв рецепт від дядька
Іван Чонка народився у мальовничому Закарпат-

ті. Це край з чудовою  природою, давніми традиціями 
і власними таємницями здоров’я. Саме зі своєї малої 
батьківщини лікар почерпнув багато корисних по-
рад для зміцнення організму, від древніх гуцулів пе-
рейняв унікальні рецепти та поради, які  можуть по-
кращити загальний стан хворих.

– Якось під час відпочинку у рідному селі ми з 
дядьком піднімалися в гори, – розповідає Іван Івано-
вич. – Коли зупинилися для відпочинку,  дядько пі-
дійшов до смереки, нашкріб живиці і приклав її до 
рани на ступні і ми пішли далі. Через три дні я огля-
нув рану і побачив, що вона загоїлася повністю. Цей 
факт спонукав мене глибше дослідити властивості 
живиці і використати її для лікування трофічних ви-
разок. 

Зцілення від природи
Живиця з’являється на стовбурі дерева тоді, коли 

на корі виникає пошкодження. Вчені довели, що це 
рідкий кристал, який має властивість переносити ін-
формацію. Вона запрограмована на загоювання ран і 

ця її пам’ять спрацьовує при контакті з виразками на 
тілі людини. 

Побачивши на власні очі цілющу силу живиці, 
Іван Чонка вирішив створити на її основі спеціаль-
ні пов’язки для лікування гнійнонекротичних ран та 
трофічних виразок.  

Першим пацієнтом пана Івана став 60-річний чо-
ловік з трофічними виразками на ногах, які не загою-
валися більше 20 років. Лікар робив пов’язки, просо-
чені живицею, вручну і вони дали лікувальний ефект. 
За кілька тижнів рани очистилися і до шести місяців 
все загоїлося. 

Недуга, що мучить роками
Стандартне лікування трофічних виразок може 

тривати близько півроку в стаціонарі. Завдяки вина-
ходу Івана Чонки люди зможуть боротися з хворобою 
вдома без госпіталізації, самотужки прикладаючи до 
виразок лікувальні пов’язки.

Іван Іванович виготовив сім видів пов’язок, кожна 
з яких має своє призначення. Перша – з оксидом цин-
ку та спиртовим розчином живиці – для очищення 
виразок. Друга створена завдяки співпраці з директо-
ром Інституту біомедичних технологій, професором 

Володимиром Бігуняком і поєднує у собі 
властивості живиці та ліофілізованої ксе-
ношкіри, тому її використовують для заго-
єння ран. До третьої пов’язки додали крис-
талічну форму живиці, спеціально вилиту 

у вигляді монет, яка підсилює її загоюючу дію. Інші 
пов’язки з ліофілізованою очеревиною та ліофілізо-
ваною плацентою мають фактор росту та стовбурові 
клітини, під впливом яких швидко загоюються рани. 

Ноги врятує фізкультура і плавання
Івана Чонка зауважує, що лікування пов’язками не 

є стовідсотковим. Аби трофічні виразки не утворюва-
лись надалі, потрібна профілактика – носіння елас-
тичних панчіх та бинта. Однак доволі багато пацієн-
тів через кілька років кажуть, що ран у них більше не-
має. 

На запитання, як вберегтися від варикозу, який і 
є однією з причин виникнення виразок, пан Іван ра-
дить займатися фізкультурою і плавати. Розповідає, 
що ця недуга – спадкова або ж виникає через спе-
цифіку професії – «стоячу» роботу (перукар, прода-
вець) та, навпаки, сидячу (офісні працівники) і трав-
ми. 

При перших ознаках захворювання варто змінити 
спосіб життя – після роботи повертатися додому піш-
ки, не користуватися ліфтом, уникати довгого сидін-
ня та стояння, носити еластичні панчохи та бинти. Го-
ловне, не «запускати» недугу і вчасно звернутися до 
лікаря. 

Детальнішу інформацію про пов’язки Івана Чонки 
можна знайти в Інтернеті на сайті Youtube – Іван Чон-
ка, відео.

Юля ТОМЧИШИН.
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Глід в пере-
кладі з грецького 
означає «сильний». Він з давніх 
часів відомий, як незамінний сер-
дечний помічник.

Деякі лікарі XIX століття вва-
жали відкриття цілющих власти-
востей глоду надзвичайною по-
дією свого часу. Оскільки відомо, 
що глід  виліковував навіть у важ-
ких випадках, коли інші сердечні 
препарати не допомагали. Крім 
того, при тривалому прийомі він 
не завдавав жодної шкоди.

Лікарські речовини, що міс-
тяться в глоді, розширюють про-
світ судин серця, насичуючи його 
киснем і знижуючи прояви ішемії. 
Крім того, він перешкоджає роз-

витку атеросклеротичних змін. 
Знижуючи збудливість нервової 
системи, глід дозволяє нормалі-
зувати і сердечний ритм. Тому 
його можна використовувати для 
лікування тахікардії та аритмії. 
Він також сприяє пониженню ар-
теріального тиску, у зв’язку з чим 
не рекомендується вживати біль-
ше склянки ягід за один раз. Інак-
ше можуть виникнути симптоми 
гіпотонії: сонливість і відчуття 
слабкості.

У плодах глоду міститься май-
же 10 відсотків простих вуглево-
дів (в основному фруктоза), ві-
тамін С, каротин,  флавоноїди (їх 

більше в квітках), сапоніни, гліко-
зиди, дубильні речовини, а в на-
сінні - до 38 відсотків жирної олії. 
Пектин, що є в плодах, сприяє ви-
веденню з організму солей важ-
ких металів. Тому глід застосову-
ють не лише від сердечних недуг.

Корисні рецепти
Для приготування настою з 

глоду, необхідно одну ст. л. квіток 
або дві ст.л. подрібнених плодів 
залити 300 мл кип’яченої води, 
настоювати 10-15 хвилин і про-
цідити. Приймати по 100 мл три 
рази на день за півгодини до при-
йому їжі.

Відвар з плодів рослини: 

столову ложку сухих подрібне-
них плодів заливають склянкою 
окропу і кип’ятять ще 15 хви-
лин. Після чого проціджують, до-
водять об’єм до вихідного рівня 
і приймають по одній столовій 
ложці 3 рази на день.

Напій з глоду. В народній ме-
дицині рекомендують 100 г очи-
щених від насіння свіжих плодів 
залити ввечері 2 склянками хо-
лодної води, вранці у цій же воді 
плоди підігріти, процідити, випи-
ти відвар. Якщо це робити протя-
гом усього місяця, поки можна ви-
користовувати свіжий глід, то ко-
ристь буде величезна, особливо 

при незапущених формах гіпер-
тонічної хвороби і неврозі серця.

На майбутнє (до весни) мож-
на запам’ятати, як приготувати 
настоянки із квітів глоду. Це ро-
биться безпосередньо біля куща 
глоду. Зривають обережно напів-
розпущені квітки і кладуть їх у 
банку з 96-градусним спиртом у 
співвідношенні один до одного. 
Тоді квіти не встигають потемні-
ти і втратити цінні біологічно ак-
тивні речовини. Чим довше на-
стоюються, тим цілющіші ліки 
(можна впродовж року). Прийма-
ти ж тільки по 3-4 краплі чотири 
рази на день. Більша доза може 
викликати уповільнення робо-
ти серця та пригнічення нервової 
системи.

Іван Чонка
лікує виразки 
ЖИВИЦЕЮ

Відомий тернопільський хірург, заслужений винахідник України 
Іван Чонка винайшов унікальний спосіб лікування венозних трофічних 
виразок –  хвороби, від якої страждає більше 17 тисяч українців. 
Лікар розробив ранозагоюючі пов’язки  на основі карпатської живиці, 
що в кілька разів дешевші та дієвіші за імпортні аналоги, 
запатентував свій винахід і проводить його клінічну апробацію. 
Пов’язки вже випробували у хірургічному відділенні Тернопільської 
обласної університетської лікарні та з їх допомогою вилікували більше 
500 хворих. Медики визнають, що застосування такої пов’язки 
для лікування трофічних  виразок дуже ефективне та суттєво 
пришвидшує одужання пацієнтів. 

P.S. Іван Чонка – неординарна особистість і особливий лікар. Він заперечує медикаменти 
як спосіб лікування хронічних захворювань, «крім випадків гострих процесів і невідкладних 
станів», закликає відмовитися від благ цивілізації, котрі занапащають людину, читати Біблію 
і зцілюватися дарами природи. 

У години відпочинку Іван Іванович пише вірші. Його товариш хірург Юрій Футуйма пише 
до них музику та виконує на різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Це пое-
зія про лікарів, тривожні будні хірургів, про життя. 

Іван Чонка написав сім книг, три з яких незабаром вийдуть у світ, зареєстрував двадцять 
патентів на винаходи і врятував не одне життя. 

«Наш ДЕНЬ» бажає цьому Лікарю з великої літери наснаги та натхнення для нових винахо-
дів і щоденної праці. 

Сердечна ягода Ліки не зможуть – глід допоможе

1. Повір у Бога щиро. Усім 
серцем своїм!

2. Молитви і пости – дже-
рело здоров’я! Бо хто не по-
стить перед Богом у здоров’ї, 
буде постити в лікарні, перед 
хворобою.

3. Щоб бути здоровим, тре-
ба жити, як бідний.

4. Підведи очі до неба. Божі 
промені зігріють душу й оздо-
ровлять немічне тіло.

5. Не переїдай. Не наїдайся 
на ніч.

6. М’ясо – це хвороба. 

7. Не спи в зачиненому при-
міщенні. Не зачиняй вікна 
хати своєї. Ні влітку, ні взим-
ку. Ні вдень, ні вночі. 

8. Не їдь транспортом. 
Ходи пішки (де можна – босим).

9. Не бійся холодної води. 
Бійся теплої. Бо холодна вода 
– жива духом святим. А тепла 
– мертва. 

10. Здоров’я Бог дав тобі 
безкоштовно в усьому, що на-
вколо тебе, під ногами твої-
ми. Візьми його і подякуй щиро 
Господу. 

Десять заповідей здоров’я Івана Чонки
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УТ-1
07.30 Д/ф “В. Галкiн. Перерваний полiт”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,14.15 Вiдкритий Шевченкiвський урок.
09.45 Пiдсумки тижня.
10.25 Без цензури.
10.55 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,17.10,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Ближче до народу.
12.45 Контрольна робота.
13.15 Право на захист.
13.35 Темний силует.
13.45 Вiкно до Америки.
15.00,18.00 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.40 Х/ф “Доктор Джамп”.
16.45 Сiльрада.
17.00 Агро-News.
17.25 Фiнансова перспектива.
17.35 Останнє попередження.
18.20,21.30 Концертна програма до Дня 

Одеси.
21.00 Пiдсумки дня.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55 Комедiя “Нiч у музеї”.
13.05 “Не бреши менi 4”.
14.05,04.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.10 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,04.55 “Грошi”.
23.50 Комедiя “Бальзакiвський вiк, або Всi 

чоловiки сво... 5 рокiв потому”.

Iíòåр
06.05,01.20 Д/ф “П`ять смертей академiка 

Корольова”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.50 

Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Життя пiсля життя”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.15 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Станиця”.
22.35,04.45 Т/с “Отаман”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15 Анекдоти по-українськи.
09.30 Т/с “Бригада”, 1-3 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Бригада”, 4-8 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.15,03.10 Свобода слова.

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.35,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Перше кохання зiрок”.
10.55 “Зоряне життя. Цiна щастя - дитина”.
11.55 Х/ф “Джентльмени удачi”.
13.40 “Один за всiх”.
14.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.20 Погода.
09.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс проти Це-

заря”.
11.25 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс на 

Олiмпiйських iграх”.
13.45 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс у Британiї”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
17.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Спiвай, якщо зможеш.
23.35 Великi почуття.
00.25 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.

00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00
,23.00,01.00 “Час новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06

.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,14

.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,23.3
0 “Час. Важливо”.

08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10 “В кабiнетах”.
11.15 “Дорогi депутати”.
12.10 “Новинометр”.
15.15 “Новини Київщини”.
16.10 “Машина часу”.
18.35 “Територiя закону”.
20.00,01.15,05.00 “Час. Пiдсумки дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Податковий щоденник”.

22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.35 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.05 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Сила вiри”.
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 10 i 11 с.
23.10 Х/ф “Робiн Гуд”. (2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Х/ф “Звiльнiть Вiллi: Втеча з 

Пiратської бухти”.
12.00 “Пороблено в Українi”.
13.50 “КВН-2013”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Бiльше нiж секс”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Грiффiн i Фенiкс: На краю 

щастя”.

ÍТÍ
07.15 Х/ф “Недiля, пiв на сьому”, 1 с.
08.35,03.15 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Три днi з недоумком”.
11.25 Т/с “Загарбники”.
15.15 Т/с “По гарячих слiдах”.
19.00,01.25,04.05 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Другий убивчий”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (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 особли-

вих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Шпигунка”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Чемпiонки”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 11 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 37 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
06.00,10.00,12.30,17.00,01.00,03.30 Музич-

ний автомат.

07.00 Ранковi круасани.
11.00,13.00,15.30,19.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
19.30 Приватнi новини.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.00 Д/с “Дикий молодняк”.
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Да Вiнчi - загублений скарб.
12.40 “Таке спортивне життя. Олена Кос-

тевич”.
13.10 “Будь у курсi!”
14.00 Промислова революцiя.
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”.
16.00,23.40 Д/с “Лемури”.
16.35,04.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Без-

руков, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Таємницi столiття. Микола Гоголь. Та-

ємниця смертi.
22.40 Д/с “Еволюцiя життя на землi”.

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. Мала-

ховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.05 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Наречений”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 Т/с “Королiвський бур`ян”.

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

“Мiльйонери на день”. “Вiд грiха 
подалi”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
10.00 “Таємнича Росiя: Новосибiрська об-

ласть. Полiгон для прибульцiв?”

11.00 “Ахтунг, руссiш!” “У них там все га-
разд?”

12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Вбив-

ство на десерт”. “Випадковий кадр”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. 

“Вiдступник”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35,21.40 “Маски-шоу”.
08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
08.40 Х/ф “Два нулi”.
10.40 Т/с “Гончi 3”.18.40 “ДжеДАI”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
22.05 Х/ф “Пекло”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Повернення резиден-

та”. (12+).
08.50,14.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Рези-

дент”. (12+).
11.15,17.15 Комедiя “Чужа дружина i чоловiк 

пiд лiжком”. (6+).
18.30,00.40 Х/ф “Нейтральнi води”. (6+).
20.30,02.40 Детектив “Остання осiнь”, 1 i 

2 с. (12+).
23.20,05.30 Мелодрама “Хлопчик i дiвчинка”. 

(6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,11.45,15.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 7.
10.15 Супербайк. ЧC. Нiмеччина. Заїзд 2.
11.00 Ралi. IRC. Чехiя. День 2.
11.30 Мотоспортивний вiкенд.
13.30 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. День 1.
15.30 Оце так!
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 10.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

День 8.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

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

“Хоффенхайм”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - 

“Фiорентiна”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Малага”.
14.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ман. 

Юнайтед”.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” (Фр.) 

- “Боруссiя” (Дор.)
18.00 “Англiйський акцент”.
19.10,07.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
21.10 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Енергi”. Пряма трансляцiя.
23.10 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Iнтер”.

УТ-1
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “В. Тихонов. Миттєвостi 

тривалiстю в життя”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Кордон держави.
10.00 Вiдкриття третьої сесiї Верховної 

Ради України сьомого скликання.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.35 Шеф-кухар країни.
13.25 Свiтло.
13.45 Хай щастить.
14.15 Крок до зiрок.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Сеул”.
17.30 Т/с “Подорож”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30 Дорослi iгри.
20.30,21.35 “Посвята у студенти” в Харковi.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.20 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55 “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”.
22.30,04.45 “Мiльйонер. Життя спочатку”. 

“Вадим Нестерчук”.

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”.
09.10,20.30 Т/с “Станиця”.
11.20,12.20,04.15 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Д/ф “Ольга Остроумова. Любов 

земна”.

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

07.40,09.15 Головна програма.
08.45 Факти. Ранок.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Бригада”, 9 i 10 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Бригада”, 11-15 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.15 Х/ф “Нiколи не здавайся 2”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.30 “Зоряне життя. Куди зникають 

зiрки”.
09.40 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
11.35 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.05 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,17.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.00 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Знайди Крайнього.
23.20 Великi почуття.
00.10 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,22.00,
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”.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,

14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,
23.30 “Час. Важливо”.

08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
11.10,12.10,20.00,01.15,05.00 “Час. 

Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.35 “Особливий погляд”.
18.35,00.30 “Територiя закону”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.

22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.35 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,04.05 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Скаженi пси”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 60 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,04.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 12 i 13 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 34 i 35 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00,19.00 “Орел i Решка”.
13.00,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Шопiнг монстри”.
15.00 “Спецiя”.
16.00 “Лямур Тужур”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.00 “Три сестри”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Недiля, пiв на сьому”, 2 с.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий”.
15.00,17.00 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
16.45,19.00,01.25,03.50 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (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/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Шпигунка”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Чемпiонки”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 11 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 37 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
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.

07.00 Ранковi круасани.
10.00,12.30,17.00,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
11.00,13.00,15.30,19.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
19.30 Приватнi новини.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 “Ч/Б”.

Тоíiñ
06.00 Дикий молодняк.
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служ-

ба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Таємницi столiття. Микола Гоголь. 

Таємниця смертi.
12.45 “Ронiн”.
13.20 Д/с “Дикий молодняк”.
14.00,22.40 Д/с “Еволюцiя життя на 

землi”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Без-

руков, ч. 2.
21.35 Несамовитий Свєтланов.

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.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.05 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Наречений”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 Т/с “Королiвський бур`ян”.

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

видець з акварiума”. “Нагорода для 
героя”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй” з О. Кучерою.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях на 

захiд”, 1 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”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “На-

фтовий гамбiт”. “Судний день”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. 

“Вiдступник”, ч. 3. i 4.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.30 Х/ф “Без термiну давнини”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.00 “Облом UA”.
14.00 Т/с “Битва за Москву. Агресiя”, ч. 1.
15.45 Д/ф “Воєнна контррозвiдка. Наша 

перемога”.
16.40 Т/с “В`язниця особливого призна-

чення”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Загiн особливого призначен-

ня”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.50,12.50 Х/ф “Нейтральнi води”. (6+).
08.40,14.40 Детектив “Остання осiнь”, 1 

i 2 с. (12+).
11.30,17.30 Мелодрама “Хлопчик i 

дiвчинка”. (6+).
18.50,00.35 Х/ф “Мандрiвник”. (12+).
20.35,02.30 Комедiя “Адам одружується з 

Євою”. (12+).
22.55,04.50 Детектив “Довга, довга спра-

ва...” (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,11.45,15.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. День 8.
09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45 Ралi. IRC. Чехiя. Огляд.
10.45 Автоспорт. World Endurance 

Championship. Сан-Паулу (Бразилiя).
13.30 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. День 2.
18.00,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 9.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.15 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.15,15.15,23.20 2 Бундеслiга. “Кайзерс-

лаутерн” - “Енергi”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Атлетiк”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.05 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Тот-

тенхем”.
19.10,07.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 Суперкубок Європи. “Баварiя” - 

“Челсi”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

2 вересня

3 вересня
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УТ-1
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Т. Васильєва. У мене янголь-

ський характер”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.20 Нехай Вам буде кольорово!
11.30 Православна енциклопедiя.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Оригiнал з периферiї”.
13.10 Х/ф “Колiївщина”.
14.15 Українська пiсня.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Друга половина”.
17.25 Т/с “Подорож”, 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Про головне.
19.45 Концертна програма “Я люблю тебе, 

Україно!”, ч. 1.
21.40 Концертна програма “Я люблю тебе, 

Україно!”, ч. 2.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,04.4

0 “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”.
13.05,02.35 “Не бреши менi 4”.
14.00,01.45 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.15 “ТСН. Особливе”.
22.30,04.55 “Iлюзiя безпеки. Хто вiдповiсть 

за базар”.
23.45,00.55 Т/с “Гра престолiв 2”. (3 

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”.
09.10,20.30 Т/с “Станиця”.
11.20,12.20,04.15 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Д/ф “Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана”.

ICTV
06.30 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.
10.20,16.30 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 “Таємна сторона мiста”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.05 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
11.55 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
06.10,06.55 Teen Time.
06.15 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.20 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,17.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Великi почуття.
00.25 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1

4.00,15.00,16.00,17.00,19.00,22.00,23
.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”.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,1

4.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,23
.30 “Час. Важливо”.

08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.35,11.10,12.10,20.00,01.15,05.00 “Час. 

Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.35 “Арсенал”.

18.35,02.40 “Територiя закону”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.35 “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”, 9 i 10 с.
12.00 “Хай говорять. Не музика нас 

зв`язала”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 61 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 14 i 15 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 37 i 38 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00,19.00 “Орел i Решка”.
13.00,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Шопiнг монстри”.
15.00 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “Моя прекрасна няня”.
22.00 “Три сестри”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Недiля, пiв на сьому”, 3 с.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий”.
15.00,17.00 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
16.45,19.00,01.25,03.35 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (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/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Шпигунка”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Чемпiонки”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 12 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 38 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
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.

07.00 Ранковi круасани.
10.00,12.30,17.00,01.00,03.30 Музичний ав-

томат.
11.00,13.00,15.30,19.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
14.00 “Ч/Б”.
19.30 Приватнi новини.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,03.50 “Служба 

новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Несамовитий Свєтланов.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 Д/ф “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.40 Д/с “Еволюцiя життя на землi”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Без-

руков, ч. 3.
21.35 Сергiй Капiца. Мiж очевидним i 

неймовiрним.

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. Мала-

ховим.
12.40 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.05 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Наречений”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 Т/с “Королiвський бур`ян”.

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

вам не iграшка”. “Труднощi приват-
ного розшуку”.

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

захiд”, 2 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”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Друг 

людини”. “За “козла” вiдповiси”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Помил-

ковий рух”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Битва за Москву. Агресiя”, ч. 1.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.00 “Облом UA”.
13.45 Т/с “Битва за Москву. Агресiя”, ч. 2.
15.45 Д/ф “Воєнна контррозвiдка. Наша 

перемога”.
16.40 Т/с “В`язниця особливого призна-

чення”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Приречений на смерть”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Мандрiвник”. (12+).
08.30,14.30 Комедiя “Адам одружується з 

Євою”. (12+).
10.50,16.50 Детектив “Довга, довга спра-

ва...” (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Овiд”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Початок”. (6+).
22.30,04.30 Мелодрама “Тайгова повiсть”. 

(12+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,10.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. День 9.
09.35 Пригодницький журнал.
13.30 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. День 3.
15.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 10.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 11.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. 1/4 фiналу.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
09.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Герта”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Наполi”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.15 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Ель-

че”.
17.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Халл 

Сiтi”.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Бар-

селона”.
21.00 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Кальярi”.
22.50 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Евертон”.

УТ-1
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Три життя В. Сухорукова”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.50 Книга.ua.
10.15 Нехай Вам буде кольорово!
11.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Х/ф “Далекий голос зозульки”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Йосу”.
17.20 Т/с “Подорож”, 3 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50,21.35 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.20 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
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”.
11.00,20.15 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана 3”.
13.00,04.10 “Не бреши менi 4”.
14.00,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Кохання без кордонiв”.
00.20 Т/с “Гра престолiв 2”. (3 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”.
09.10,20.30 Т/с “Станиця”.
11.20,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Д/ф “Клара Лучко. Три зустрiчi”.

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.30 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.
23.20 Х/ф “Пiд замком”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.30,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
07.55 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.05 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.20 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
13.25 М/с “Губка Боб”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50 Голоднi iгри.
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Великi почуття.
00.25 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,1

4.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,23
.30 “Час. Важливо”.

08.20 “Драйв-новини”.
08.35 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.35,11.10,12.10,20.00,01.15,05.00 “Час. 

Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.35 “Акцент”.
18.35 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.35 “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”, 11 i 12 с.
12.00 “Хай говорять. Життя видатних лю-

дей”.

14.30 Т/с “Подружжя”, 62 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 16 i 17 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 40 i 41 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00,19.00 “Орел i Решка”.
13.00,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Шопiнг монстри”.
15.00 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “Моя прекрасна няня”.
22.00 “Три сестри”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Недiля, пiв на сьому”, 4 с.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Другий убивчий”.
15.00,17.00 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
16.45,19.00,01.25,02.55 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (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/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Шпигунка”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Чемпiонки”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 13 с.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 39 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
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi круасани.
10.00,12.30,17.00,01.00,03.30 Музичний ав-

томат.
11.00,13.00,15.30,19.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.

19.30 Приватнi новини.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служ-

ба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Сергiй Капiца. Мiж очевидним i 

неймовiрним.
12.30 Секретнi матерiали.
13.00,04.25 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Д/с “Еволюцiя життя на землi”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй 

Сенiн, ч. 1.
21.35 Полювання на наркоту.
22.40 Д/с “Водний свiт”.

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.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.05 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Наречений”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 Т/с “Королiвський бур`ян”.

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

ки музики”. “Граната”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.05 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях на 

захiд”, 3 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”.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.35 “Говоримо i показуємо”.

20.25 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Спра-
ва рудих” (Сам собi режисер). “Ленiн 
живий!”

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Помил-

ковий рух”, ч. 3. i 4.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Битва за Москву. Агресiя”, ч. 2.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.00 “Облом UA”.
13.45 Т/с “Битва за Москву. Тайфун”, ч. 1.
15.45 Д/ф “Воєнна контррозвiдка. Наша 

перемога”.
16.40 Т/с “В`язниця особливого призна-

чення”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Вiйна”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Овiд”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Початок”. (6+).
10.30,16.30 Мелодрама “Тайгова повiсть”. 

(12+).
18.30,00.30 Драма “Дорога на Рюбе-

цаль”. (12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”, 

3 с. (12+).
23.55,05.55 Мелодрама “Хористка”. (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.00,13.00,18.45,22.05 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат США. 1/4 
фiналу.

11.00 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. 1/8 
фiналу.

15.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 11.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 12.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Вердер”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Хетафе”.
12.05 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Фул-

хем”.
14.15 “Англiйський акцент”.
15.20 2 Бундеслiга. “Унiон” - “Санкт-

Паулi”.
17.10 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Гра-

нада”.
19.15,23.30,07.30 “Свiт англiйської 

прем`єр-лiги”.
19.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Байєр”.
21.35 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
22.30 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.

Ñåрåда

Чåòâåр

4 вересня

5 вересня
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УТ-1
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Л. Бронєвой. Формула 

чарiвностi”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.45 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.35 Криве дзеркало.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф “Бюро знахiдок”.
16.35 Т/ф “Народжена в...”
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.40 “Надвечiр`я”.
20.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
21.35 Фольк-music.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.
00.20 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”.
11.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,04.05 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВiаГру”.
23.05 Комедiя “Замiж за два днi”.

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 “Станиця”.
11.20,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.30,04.40 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося в Українi”.
16.55 Т/с “Страх в твоєму будинку”.
18.00 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,23.00 Шустер Live.
21.00 Футбол. Збiрна України - збiрна 

Сан-Марiно.
00.35 Х/ф “Влiтку я вiддаю перевагу 

весiллю”.

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

07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.30 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.
23.30 Максимум в Українi.
23.55 Х/ф “Ринг болю”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.40,01.45 Х/ф “Земля Саннiкова”.
08.30,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Щасливої дороги!”
12.00 Х/ф “Iндус”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íоâèé êаíаë
06.10,06.55 Teen Time.
06.15 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.20 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50 Голоднi iгри.
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Великi почуття.
00.25 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,22.00,
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”.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,

14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,
23.30 “Час. Важливо”.

08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.35,11.10,12.10,20.00,01.15,05.00 “Час. 

Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.35 “Не перший погляд”.
18.35 “Територiя закону”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.35 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 13 i 14 с.
12.00 “Хай говорять. Iталiйцi в Росiї”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 63 с.
15.30,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 19 i 20 с.
23.00 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 7 i 8 с. 

(2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00,19.00 “Орел i Решка”.
13.00 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Шопiнг монстри”.
15.00 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.15 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВН-2013”.
23.10 “Пороблено в Українi”.

ÍТÍ
06.30,09.00 Т/с “Петровка, 38. Команда 

Петровського”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
13.10 Т/с “Другий убивчий”.
15.00,17.00 Т/с “Ви замовляли вбивство”.
16.45,19.00,04.05 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Чуже обличчя”.
23.30 Х/ф “Служу Радянському Союзу”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Шпигунка”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.40 Т/с “Чемпiонки”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 14 с.
16.55 УТЕТа пара.
17.55 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 40 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
06.00,08.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
07.00 “Ч/Б”.
09.00,10.00,12.30,17.00,01.00,03.30 Музич-

ний автомат.
09.30 Автомандри.
11.00,13.00,15.30,19.00 Навколо свiту.

12.10,15.20 Базар_IТ.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
14.00,22.00,02.00 Музика для дорослих.
19.30 Приватнi новини.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служ-

ба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 П`ять дорiг доктора Сивого.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00,22.40 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.40 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй 

Сенiн, ч. 2.
21.35 Френк Сiнатра. Лiтопис.
00.20 Амурнi мелодiї. (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”.
15.05 “За i проти”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
23.05 “Вечiрнiй Ургант”.

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

речений”. “Помилка кiлера”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях на 

захiд”, 4 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 Т/с “Москва. Три вокзали 5”. “Лю-

бов зла”. “Небезпечнi зв`язки”.
22.35 “Все на свiтi - музика”. Творчий вечiр 

Сiмона Осiашвiлi.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Битва за Москву. Тайфун”, ч. 1.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.30 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.00 “Облом UA”.
13.35 Т/с “Битва за Москву. Тайфун”, ч. 2.
15.35 Д/ф “Диверсанти Третього рей-

ху”, 1 с.
16.30 Т/с “В`язниця особливого призна-

чення”.
18.50 Х/ф “Код Апокалiпсису”. (2 

категорiя).
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Вiйна”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “Дорога на Рюбе-

цаль”. (12+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”, 

3 с. (12+).
11.55,17.55 Мелодрама “Хористка”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни...” (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
23.00,05.00 Мелодрама “Пропоную руку i 

серце”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.00,00.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. 1/4 фiналу.
11.00 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. 1/2 

фiналу.
16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 12.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 13.
18.45 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Мiкст. Фiнал.
20.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. 1/2 фiналу.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Суперкубок Європи. “Баварiя” - 

“Челсi”.
10.20 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Iнтер”.
12.10 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” 

- “Суонсi”.
14.15 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
14.45 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Бетiс”.
16.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Хоффенхайм”.
18.30 “Futbol Mundial”.
19.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ман. 

Юнайтед”.
21.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Фр.) - “Боруссiя” (Дор.)
22.50 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - 

“Фiорентiна”.

УТ-1
06.20 Д/ф “М. Танiч. Ще раз про кохання”.
07.05 Концерт “Все добре не забувається”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.20 Х/ф “Мiсто журавлiв”.
12.00 Як Ваше здоров`я?
13.05 Рояль в кущах.
13.30,17.45 Криве дзеркало.
15.25 Театральнi сезони.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.15 Золотий гусак.
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.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Концерт Б. Кiркорова “Вiд серця 

до серця”.

Êаíаë “1+1”
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Комедiя “Школа супергероїв”.
12.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.05 “Кохання без кордонiв”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
15.50 “Хочу в ВiаГру”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 Комедiя “Нiч у музеї 2”.
22.15 Мелодрама “Чудова Анжелiка”.
00.25 Драма “Плоть i кров”. (3 категорiя).

Iíòåр
06.05,04.25 Х/ф “Кур`єр”.
07.35 Шустер Live.
09.30 “Все для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Х/ф “Влiтку я вiддаю перевагу 

весiллю”.
13.00 Х/ф “Наречений за оголошенням”.
15.10 Т/с “Сонячне затемнення”, 1-4 с.
19.05,20.30 Х/ф “Осiннiй вальс”.
20.00 “Подробицi”.
23.25 Х/ф “Здивуй мене”.
01.15 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.

ICTV
07.10 Т/с “Морськi дияволи”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.45 Дивитися всiм!
12.50 Наша Russia.
13.45 Т/с “Штрафбат”, 1-5 с.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
20.00 Х/ф “Захисник”.
21.55 Х/ф “Паркер”.

ÑТБ
06.25 Х/ф “Медовий мiсяць”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.50 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
23.45 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
06.30 Кухня для двох.
08.15 М`ясоУПка.
09.15 Уральськi пельменi.
11.00 Шурочка.
12.00 Рудi.
13.05 Знайди Крайнього.
14.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Шрек назавжди”.
19.50 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
22.10 Х/ф “Блондинка в законi”.
00.05 Х/ф “Нескiнченний свiт”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
06.40,09.35,19.25,02.55 “Тема тижня”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

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

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 
“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”.
19.30,01.35,05.35 “Машина часу”.
20.10,04.35 “В кабiнетах”.
21.10,01.15,03.40,05.15 “Велика полiтика”.
21.40,03.00 “Вiкно до Америки”.
22.00 “Експати”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 21 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”, 155 i 156 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 78 i 79 с.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 9 i 10 с.
14.00 Т/с “Лiки проти страху”, 2 i 3 с.
17.00 Т/с “Лiки проти страху”, 5 i 6 с.
19.20 Т/с “Лiки проти страху”, 8 i 9 с.
22.20 Х/ф “Допустимi жертви”.
00.20 Х/ф “Вiддiл. П`ятницький”. (2 

категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
11.30 Х/ф “Вендi Ву: Королева воїнiв”.
13.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.40 “Лямур Тужур”.
17.40 “Розсмiши комiка”.
18.40 “Пороблено в Українi”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Iдеальний самець”.

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

тровського”.
11.30 “Речовий доказ”. Смертельне таксi. 

Полювання на привида.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Служу Радянському Союзу”.
15.30 Т/с “Загарбники”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 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”.
11.25 М/ф “Воруши ластами, Семмi!”
12.50 М/ф “Воруши ластами, Семмi 2”.
14.50 Обережно, дiти!
15.50 Королева балу 3.
17.05 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
19.10 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
21.20 Вiталька.
22.00 Южное Бутово.
23.00 Х/ф “Фобос. Клуб страху”. (3 

категорiя).

ТÂi
06.00 Сьогоднi.
07.00 Homo sapiens.
08.00,01.00,03.00 Музичний автомат.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1935р. Сергiй Кiров.

09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Казино, 1 с.
11.00 Автомандри.
11.30 Знак оклику з А. Шевченко.
12.30,23.00,04.30 Музика для дорослих.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.00 Гран-прi.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00,02.00 “Ч/Б”.
20.00 Залiзна сотня.
22.00,00.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Френк Сiнатра. Лiтопис.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.35 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
13.40 За сiм морiв.
14.00 Д/с “Водний свiт”.
15.15 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
16.00,00.00 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,04.25 “Ронiн”.
17.35,04.55 “Щоденник для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,04.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
20.00 Китай: трiумф i потрясiння.
21.10 Арам Хачатурян. У часу в полонi. 

До 100-рiччя.
21.35 Х/ф “Синок”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Ось такi чудеса”.
06.15 Х/ф “Дзвонять, вiдкрийте дверi”.
07.35 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Усi трофеї Олени Проклової”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Єралаш”.
12.50,17.15 Х/ф “Д`Артаньян i три муш-

кетери”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.00 “Вiдгадай мелодiю”.
18.35 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до пiвночi”.
23.10 Х/ф “Ромовий щоденник”.

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 “Правда про Пермську трагедiю”.
13.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Страшна 

справа”. “Караючий меч”.

15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 
згадку.

16.35 “Слiдство вели...”
17.30 Огляд. Надзвичайна подiя.
18.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

меневим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Тут темно i тихо”. 

“Свiдок”. “З дна”. “Куш”.
22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Ти не повiриш!

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Битва за Москву. Тайфун”, ч. 2.
09.00 Т/с “Таємна варта”.
21.00 Х/ф “16 кварталiв”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Шосте чуття”. (2 категорiя).
01.05 Х/ф “Воїни-перевертнi”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни...” (12+).
08.30,14.35 Х/ф “Гамлет”. (12+).
11.00,17.05 Мелодрама “Пропоную руку i 

серце”. (12+).
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.35,00.35 Мелодрама “Люблю. Чекаю. 

Олена”. (6+).
19.55,01.55 Драма “Вiдьма”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Старший син”.
22.50,04.50 Х/ф “Озброєний i дуже не-

безпечний”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,10.15,11.00 Футбол. Чемпiонат свiту 

2014. Вiдбiрковий матч.
12.00 Футбол. Чемпiонат свiту 2014. Огляд 

вiдбiркових матчiв.
13.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Мiкст. Фiнал.
16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 13.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 14.
18.45,22.05 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. 1/2 фiналу.
22.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.
01.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Парний розряд. Жiнки. Фiнал.

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

тенхем”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 

- “Атлетiко”.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Верона”.
14.15 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.45 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Леванте”.
16.35 “Futbol Mundial”.
17.05 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Лацiо”.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Ель-

че”.
21.00 Суперкубок Європи. “Баварiя” - 

“Челсi”.
23.10 2 Бундеслiга. “Армiнiя” - “Фортуна”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

6 вересня

7 вересня
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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.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Крок до зiрок.
11.45 Маю честь запросити.
12.30 Ближче до народу.
13.00 В гостях у Д. Гордона.
13.50 Караоке для дорослих.
14.35 Золотий гусак.
15.00 Не вiр худому кухарю.
15.35,17.35 Криве дзеркало.
17.05 Дiловий свiт. Тиждень.
19.30,21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.00 Х/ф “Як уполювати мiльйонера”.
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,05.05 “Недiля з Кварталом”.
12.00,04.40 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.00 Мелодрама “Чудова Анжелiка”.
15.10 Мелодрама “Дiм без виходу”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Великий пекарський турнiр”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.10 Мелодрама “Бурлеск”. (2 категорiя).

Iíòåр
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00 Х/ф “Осiннiй вальс”.
16.05 Х/ф “Береги любовi”.
18.05 Х/ф “Четвертий пасажир”.
20.00,04.25 “Подробицi тижня з Е. Кисе-

льовим”.
21.30 Х/ф “Почуй моє серце”.
23.50 Х/ф “Що приховує любов”. (2 

категорiя).

ICTV
06.50 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
08.55,02.35 Х/ф “Старскi i Хатч”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф “Код доступу”.
14.20 Х/ф “Захисник”.
16.10 Х/ф “Паркер”.
18.45 Факти тижня.

19.55 Наша Russia.
21.00 Головна програма.
23.00 Х/ф “Тринадцять”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Корабель-привид”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.20 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
09.15 “Їмо вдома”.
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.20 “Зоряне життя. Зорянi схуднення”.
12.20 “МайстерШеф 3”.
16.05 “Х-фактор 4”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.05 “Один за всiх”.
21.20 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
23.15 Х/ф “Психопатка”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
06.45 Кухня для двох.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 М/ф “Новi пригоди Попелюшки”.
11.05 Спiвай, якщо зможеш.
12.50 Мачо не плачуть.
14.10 Божевiльний автостоп.
15.10 Т/с “Воронiни”.
16.10 М/ф “Шрек назавжди”.
18.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
20.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
22.00 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi”. (2 

категорiя).
23.55 Х/ф “Нескiнченний свiт”. (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 “В кабiнетах”.
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”

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Допустимi жертви”.
09.00 Свiт на смак.

10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Лiки проти страху”, 11 i 12 с.
15.00 Т/с “Лiки проти страху”.
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 157 i 158 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 81 i 82 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1
07.00,11.50 М/ф.
10.00 Х/ф “Вендi Ву: Королева воїнiв”.
12.40 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
14.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.45 “КВН-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.45 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”. 

(2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Феномен”.

ÍТÍ
06.50 Т/с “Чуже обличчя”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Берiївський СМЕРШ.
12.00,04.15 “Агенти впливу”.
13.00 “Найкращi бої братiв Кличкiв”.
15.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
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”.
11.20 М/ф “Болт та Блiп поспiшають на 

допомогу”.
12.45 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
14.50 Одна за всiх.
15.50 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
18.00 Моду народу.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька.
22.00 Южное Бутово.
23.00 Х/ф “Москва не Москва”.

ТÂi
06.00,08.00,01.00,03.00 Музичний автомат.
07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1936р. Андрiй Вишинський.
09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Казино, 2 с.
11.00 Гран-прi.
11.30 “Ч/Б”.
12.30,02.00 Homo sapiens.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
18.30 Автомандри.

19.00,00.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Х/ф “Владика Андрiй”.
23.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
10.00,04.15 “Будь у курсi!”
10.40,05.10 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Табiр iде в небо”.
14.10 За сiм морiв.
15.00 Китай: трiумф i потрясiння.
16.00,23.40 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Таке спортивне життя. Валерiй 

Борзов”.
18.30,03.50 “Свiт за тиждень”.
20.40,04.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Георгiй Данелiя.
21.40 Х/ф “Тенессi”.
00.40 Х/ф “Синок”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Викрадення”.
07.00 “Армiйський магазин”.
07.35 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Т/с “Синi ночi”.
15.15 “КВН”. Прем`єр-лiга. Фiнал.
16.55 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Двi зiрки”. Краще.
23.05 Х/ф “Змiєлов”.

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.
12.25 Т/с “Глухар. Продовження”. “Салоч-

ка”. “Феєрверк”. “Перевiрка”. “Па-
лець”. “Ппс”.

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

К. Поздняковим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Перевiрка на 

мiцнiсть”. “Вогонь”. “Частина тiєї 
сили”. “Мережi”.

22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014.

08.25 “Маски-шоу”.
09.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.45 Х/ф “Брати Грiмм”.
19.00 Х/ф “Швидкiсть”. (2 категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Код Апокалiпсису”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.35 Мелодрама “Люблю. Чекаю. 

Олена”. (6+).
07.55,13.55 Драма “Вiдьма”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Старший син”.
10.50,16.50 Х/ф “Озброєний i дуже не-

безпечний”. (12+).
18.35,00.30 Драма “Башта”. (12+).
20.10 “Плюс кiно”. (12+).
20.45,02.30 Х/ф “Дiм, у якому я живу”. 

(6+).
22.30,04.30 Кiноповiсть “Погана хороша 

людина”. (12+).

ªâроñïорò
10.00 Автоспорт. GP3. Монца (Iталiя). За-

їзд 1.
10.30 Автоспорт. GP3. Монца (Iталiя). За-

їзд 2.
10.45 Автоспорт. Суперкубок Порше. Мон-

ца (Iталiя).
11.00 Снукер. 6-reds. ЧC. Тайланд. Фiнал.
13.30,18.45 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. 1/2 фiналу.
16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 14.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 15.
19.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Парний розряд. Чоловiки. Фiнал.
21.00 Оце так!
21.15 Мотоспортивний вiкенд.
21.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Сан-

Франциско (США). Заїзд 1.
22.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Мiкст. Фiнал.
23.30 Гейм, сет i Матс. Журнал.
23.35 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США. 

Жiнки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 2 Бундеслiга. “Унiон” - “Санкт-

Паулi”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Евертон”.
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Вердер”.
14.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Вiльярреал”.
16.05 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
16.35 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” - 

“Сандерленд”.
18.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Атлетiк”.
21.00 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Фул-

хем”.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Байєр”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 2 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35, 20.30 «Ти зможеш» 
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, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
1 4 . 0 0  Д о  6 5 - р і ч ч я  І в а н а 

Гаврилюка.Х.ф. «Карпатське 
золото» 

17.00 «Неповторна природа»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Люди-тіні» 

Âіâòороê, 3 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини
08.05 «Ти зможеш»
08.20 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Неповторна природа»
10.00, 18.00 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. «Джок» 
17.30 «Рекламна кухня»
17.45 «Про кіно»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка        
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Бунтівник» 

Cåрåда, 4 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Власна думка        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»
13.00 «Дякую тобі, Ксеніє», дует 

«Писанка»
14.00 Х.ф. «Великий дуб» 

16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Викрасти дитину»

Чåòâåр, 5 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.20 «Рекламна кухня»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Страйкер» 
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Секс і місіс Ікс» 

П’яòíèця, 6 âåрåñíя
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, 17.00 «Неповторна природа»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Друзі по розуму» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Ти зможеш»
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Копіюючи Бетховена» 

Ñóáоòа, 7 âåрåñíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Крутися, стріляй, біжи» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Орел і решка» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми

15.00 Х.ф.«Готель для собак» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Коліжанка»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір. Джаз-фольк 

гурт «Бріо»
22.00 Х.ф. «Захар Беркут» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Останній подих»

Íåдіëя, 8 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, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Готель для 

собак» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Власна думка        
15.45 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини   
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Скажені корови» 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 2 âåрåñíя
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 “А у нас кіно знімали”
13.00, 16.00,19.00,22.00 Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві 

речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Соціальні грані”
14.30 “Казки Миколаївського зоо-

парку”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Велика мандрівка”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”

20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”.ч.1
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Живі історії”
23.00 “Балет життя”.ч.1
23.50 “Подих природи”

Âіâòороê , 3 âåрåñíя
7.00, 13.00,16.00,19.00,22.00Вісті 

ТТБ”
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 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Рідна мова”
14.30 “Азбука смаку”
14.50 “Подих природи”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Віконечко”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Балет життя”.ч.2
23.50 “Подорож на Ай-Петрі”

Ñåрåда, 4 âåрåñíя
7.00, 13.00,16.00,19.00,22.00Вісті 

ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Д/Ф “Художник Катерина Бі-

локур”
12.20 “Подорож на Ай-Петрі”
12.30 “Час реформ”
13.45, 17.00Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 Д/Ф “Мій сонячний степ”
16.50 “Лікар радить”
17.15 “Жива традиція”
17.30 “Після школи”
17.45 Д/Ф “Шторм у Ялті”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “7 природних чудес України” 
20.15 “До чистих джерел”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”.ч.2
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Культурні центри Китаю”

Чåòâåр, 5 âåрåñíя
7.00, 13.00,16.00,19.00,22.00Вісті 

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 “Після школи”
12.15 “Лікар радить”
12.25 “Уряд на зв’язку з громадя-

нами”
12.55 Д/Ф “Сергій Параджанов”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 овини України”
14.00 “До чистих джерел”
14.30 Д/ф “Африканський вухастий 

сокіл”
15.00 “7 природних чудес України”
15.15 “Жива традиція”
15.30  “Інновації ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Перехрестя”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Соціальні грані”
17.35 “Мандри”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Людина праці”
22.55 “Гра долі”
23.00 “Червона калина”

П’яòíèця, 6 âåрåñíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мандри”
12.20 “Людина праці”
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”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Дорога до храму”
17.40 Д/Ф “Ілля Рєпін. Зі спогадів 

художника”
18.00 “Цікаво про чай та каву”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Співаю тобі, Україно”
20.35 “Український музей декоратив-

ного мистецтва”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Шляхами Б.Лепкого”.ч.3
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 Д/Ф “Довженківськими стеж-

ками”

Ñóáоòа, 7 âåрåñíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Дорога до храму”
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 “Азбука смаку”
13.30 “На крилах краси і добра”
13.45 “Новини України”
14.00 “Класна робота”
14.20 “Співаю тобі, Україно”
15.00 “Наталка Полтавка”.ч.1
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “Старик Хоттабич”
18.30 Д/Ф “Гетьман Іван Мазепа і 

Софія Київська”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Допомагає служба зайнятості”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 Д/Ф “ХХ століття. Вибране”
22.35 Д/Ф “Історичні коштовності 

України”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Кіно, кіно”

Íåдіëя, 8 âåрåñíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 Д/Ф “Історичні коштовності 

України”
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 “Народні перлинки з бабусиної 

скриньки”
14.30 “7 природних чудес України”
14.45 Д/Ф “Гетьман Іван Мазепа і 

Софія Київська”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Наталка 

Полтавка”ч.2)
17.30 “Солов’їна пісня”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/Ф “В бій ідуть одні “ста-

рики”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 Жарт-клуб “Побрехеньки”
23.00 Концерт гурту “Ріка життя”

8 вересня
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Шарлотка “Для ледачих”
Потрібно: 5-6 солодких 

яблук, 5 яєць, півтори скл. борош-
на, одна скл. цукру, сода – на кін-
чику ножа або розпушувач для 
тіста, дрібка кориці, 80-100 г ро-
дзинок, 10 г вершкового масла – 
для змащування форми.

Приготування: яйця змішати 
з цукром, збити міксером у піну. 
Потім плавно всипати борош-
но, продовжуючи збивати. Дода-
ти соду на кінчику ножа або роз-
пушувач для тіста. Усе ретельно 
перемішати і дати тісту постояти 
5-10 хвилин.  Яблука помити, по-
чистити від насіння, можна і від 
шкірки.

 На дно форми, змащеної мас-
лом, викласти яблука. Тісто ще 
раз збити міксером. Потім дода-
ти у нього попередньо запаре-
ні родзинки, ретельно переміша-
ти. Яблука залити тістом, акурат-
но розрівняти і поставити шар-
лотку в духовку. Можна прикра-
сити зверху шматочками яблук, 
виклавши їх віялом. Вийде дуже 
красиво. Випікати шарлотку 25-
30 хв. при температурі 190-200 
градусів. Готову шарлотку поси-
пати корицею. Можна також при-
красити кульками морозива, гі-
лочками м’яти або горішками.

Польська шарлотка
Потрібно: для тіста: 310 г бо-

рошна, 200 г холодного масла, 
120 г цукру, 0,5 ч. л. солі, 3 жовт-
ки, 2 ст. л. сметани;

Для начинки: приблизно 1,5 
кг яблук, 1 ст. л. цукру, ванільний 
цукор (за смаком)

Приготування: борошно про-
сіяти та додати масло. Розминати 
руками, щоб утворилися так зва-
ні “крихти”. Додати решту склад-
ників, завернути тісто у харчову 
плівку і поставити у холодильник 
на годину.

Тим часом готуємо начинку. 
Для неї чистимо яблука та нарі-
заємо кубиками, тушкуємо з цу-
кром та ванільним цукром на ско-
вороді чи у каструлі до м’якості. 
Потрібно стежити, щоб не пере-
тушкувати і щоб яблука не пере-
творилися на кашу.

Тісто розділяємо на дві части-
ни. Більшу кладемо на низ форми, 
а меншою — накриваємо випічку 
зверху. Начинку кладемо всере-
дину та утрамбовуємо. Пиріг ста-
вимо у розігріту до 180 градусів 
духовку. Пекти приблизно 30-35 
хв. Даного тіста вистачає на фор-
му діаметром 22-25 см.

До речі, якщо у вас немає сві-
жих яблук, можна використати 
яблука з компоту. У такому разі 
їх треба почистити від шкірки та 
нарізати і не тушити. Також мож-
на додати, крім ванільного цукру, 
корицю.

Яблучний пиріг “Ніжність”
Потрібно: для начинки: 5 

яблук, 5 ст. л. цукру, 250 г смета-
ни, 1 ст. л. картопляного крохма-
лю, 1 ст. л. борошна, 200г цукру 
ванільного.

Для тіста: 100г вершкового 
масла, 200 г борошна, одне яйце, 
3-4 ст. л. холодної води.

Приготування: помістити 
холодне масло і борошно у ку-
хонний комбайн і подрібнити на 
крихту. Додати яйце, воду і зро-
бити ще декілька пульсуючих ру-
хів — тісто збереться докупи, у 
клубок. Якщо кухонного комбай-
на нема — подрібнити усе ножем. 
Помістити тісто на 25 хв. в холо-
дильник.

 Для начинки: яблука почис-
тити від шкірки і серцевинок, 
порізати скибочками. Змішати 
яблука з цукром, ванількою, сме-
таною, борошном і крохмалем. 

Витягнути охолоджене тісто 
з холодильника. Форму проклас-
ти кулінарним папером і сформу-
вати з тіста «коробочку» - виклас-
ти тістом форму зсередини разом 
з бортиками. Заповнити «коро-
бочку» начинкою. Випікати 40-45 
хвилин при 200 градусів. Розріза-
ти охолодженим, подавати з куль-
кою морозива.

Пиріг «Яблука в перині»
Потрібно: 4 яйця, 1 скл. цукру, 

1 скл. борошна, 1 ст.л. порошку 
для випічки, 4 ст.л. олії, 150 г роз-
топленого масла, 1 ст.л. цедри ли-
мона, 1 кг яблук, трошки манки.

Для посипання: 2 ст.л. пудри, 
1 пачка ванільного цукру.

Приготування: яйця збити з 
цукром міксером 2-3 хв. Додати 
усе, крім яблук і збити ще 2-3 хв..

Форму змастити і обсипа-
ти манкою (можна взяти оваль-
ну діаметром 20х30). Вилити тіс-
то і зверху втикнути сторчма чет-
вертинки почищених ззовні і все-
редині яблук.  Яблук має бути ба-
гато, вони мають втикатися в тіс-
то щільно одне попри одного. Під 
час випікання тісто підніметь-
ся і заповнить невеликі проміж-
ки між яблуками. Плодів тут ви-
ходить значно більше, ніж тіста. 
Вони в процесі випікання частко-
во розчиняться.

Випікати 40 хвилин при 180 
градусах. Дати остигнути перед 
нарізанням. До речі,  настояний 
пиріг стає ще смачнішим. Притру-
сити пудрою з ваніліном перед 
подачею.
Яблучні кульки з горіхами

Потрібно: 600 г яблук, 2 яйця, 
50 г цукру, 80 г ядер волоських 
горіхів, 100 г бісквітного печива, 
200 г олії, 30г цукрової пудри, 1 

пакетик ванілі.
Приготування: яблука обчи-

щають і подрібнюють на круп-
ній тертці. Яйця збивають з цу-
кром, перемішують з яблуками, 
посіченими горіхами та подрібне-
ним печивом. Роблять з цієї маси 
кульки і смажать у фритюрі, по-
сипають цукровою пудрою з ва-
ніллю.

Яблучне суфле
Потрібно: 250-300 г яблук, 

200 г цукру, 10 білків, 10 г верш-
кового масла, 10 г цукрової пу-
дри.

Приготування: нарізані яблу-
ка кладуть на деко або в кастру-
лю, запікають до готовності в ду-
ховці, охолоджують і протирають 
крізь сито. Готове пюре з’єднують 
з цукром і, перемішуючи, прова-
рюють до загусання. Утворену 
суміш, не охолоджуючи, влива-
ють у збиті білки, інтенсивно пе-
ремішуючи. Мельхіорову сково-
роду змащують вершковим мас-
лом, укладають на неї підготов-
лену масу гіркою і випікають при 
температурі 200-250 градусів. По-
дають, посипавши цукровою пу-
дрою або тертим шоколадом.

Морозиво 
«Пломбір яблучний»

Потрібно: 175 г яблук, 500 г 
вершків, 100 г цукру, 2 жовтки.

Приготування: підготовле-
ні яблука спекти у духовці і про-
терти крізь сито. Цукор розтер-
ти з жовтками, трошки прогріти 
на слабкому вогні та охолодити у 
холодильнику. Охолоджені також 
вершки збити, з’єднати з яблуч-
ним пюре, розмішати і знову по-
ставити на холод.
Мармелад «Яблучне диво»

Потрібно: 1 кг  яблук, 700 г  
цукру.

Приготування: яблука осін-
ніх сортів (добре підійде Анто-
нівка) помити, вичистити серце-
вину, спекти у духовці. Протерти 
крізь сито і утворене пюре змі-
шати з цукром, після чого увари-
ти на повільному вогні до загус-
тіння, безперервно перемішуючи, 
щоб не пригоріло. Гарячу уварену 
масу перекласти у скляні банки і 
винести на холод. Можна також 
вилити її на аркуш пергаментно-
го паперу, посипаного цукровою 
пудрою, розрівняти ножем. Дати 
протягом кількох годин повніс-
тю остигнути, після чого марме-
лад нарізають у формі трикутни-
ків, квадратів, ромбів – як фанта-
зія підкаже.

Яблука фаршировані
Потрібно: 10 великих яблук 

кислих сортів, 2 склянки відваре-

ного рису, 1 ст. л. сметани, 1 ст.  л. 
цукру.

 Приготування: у відваре-
ний рис додаємо сметану, цукор,  
трішки ванілі або кориці за сма-
ком. Попередньо почищені яблу-
ка зафаршировуємо вистиглим 
рисом і кладемо в духовку на 10 
хв. Перед додаванням іх можна 
залити соусом, приготовленим із 
яблучного пюре, з додаванням 1 
ст. л. вершкового масла та 0,5 ст. 
ложки борошна за смаком. Соус 
слід прокип’ятити.

Яблука мариновані 
«Райські»

Маринад: 2 склянки води, 3-4 
склянки цукру, 1 ст. л. оцту.

Приготування: промиті яблу-
ка прокип’ятити 10 хв. у маринаді, 
потім поскладати у банку і залити 
цим же гарячим маринадом. Коли 
він вистигне, банку зав’язують і 
виносять на холод. Маринад гото-
вий через три-чотири тижні..

Салати з яблук
... з пластівцями

Потрібно: 150 г яблук,100 г 
горіхів, 50 г ізюму, апельсинова 
цедра, вівсяні пластівці.

Приготування: промиті яблу-
ка натерти на буряковій терці ,до-
дати цедру, ізюм, подрібнені горі-
хи, обсипати пластівцями, під-
смаженими у маслі до рум’яна.

... з буряком
Потрібно: 3 яблука, 2 серед-

ні бурячки,100 г майонезу, 1 ст. л. 
тертого хрону, сіль.

Приготування: нашаткува-
ти очищені яблука, додати дріб-
но нарізаний печений або мари-
нований буряк, посолити, запра-
вити майонезом із хроном.

 ... з морквою та ізюмом
Потрібно: 300 г яблук, 500 г 

моркви, 100 г меду (чи цукру), ли-
монний сік, по 50 г горіхів чи із-
юму.

Приготування: моркву на-
терти на терці, додати лимон-
ний сік, мед та горіхи. Все пере-
мішати і, накривши кришкою, за-
лишити на 15 хв. Яблука наріза-
ти тонкими скибочками, збриз-
нути лимонним соком, покласти 
ізюм і перемішати з підготовле-
ною морквою.

... із селерою та сиром
Потрібно: 300 г яблук, 1 ко-

рінь селери, 1 ст. ложка лимонно-
го соку, 100 г сиру, 1,5 склянки мо-
лока, 50 г майонезу, горіхи.

Приготування: нарізані тон-
кими скибочками яблука пере-
мішати з натертою на терці се-
лерою, полити лимонним соком. 
Сир збити з молоком та майоне-

зом. Залити салат, посипати горі-
хами.

... із грибами
Потрібно: 300 г яблук, 200 г 

твердого сиру, 100 г маринованих 
грибів, 1 апельсин, 1 солодка пер-
чина, 2 ст. ложки меду, 1 склянка 
кефіру, 1/2 ч. ложки гірчиці, пів 
лимона, цедра апельсина.

Приготування: очищені 
яблука й сир нарізати кубиками. 
Гриби порізати навпіл, перець со-
ломкою. Апельсин розділити на 
частинки. Підготовлені продукти 
з рештою вказаних залити кефі-
ром і перемішати.

Яблука квашені
Спосіб перший.

Потрібно: на 10 л переваре-
ної води – 200 г житнього борош-
на, 50 г солі.

Приготування: борошно за-
лити окропом, всипати сіль, дати 
настоятись 2-3 год., процідити. 
На дно бочки покласти шар листя 
чорної смородини або вишні, на 
них яблука плодоніжками дого-
ри. І так шар за шаром. Після цьо-
го залити холодним суслом.

Спосіб другий.
Потрібно: на 10 л перевареної 

води – 250-3000 г цукру, 40 г солі.
Приготування: на дно бочки 

кладемо шар житньої соломи, по-
тім шар яблук плодоніжками до-
гори, і так, чергуючи шари, запо-
внюємо бочку. Зверху кладемо 
солому. Потім вливаємо залив-
ку. Як при першому способі, так і 
при другому, бочку прикриваємо 
дерев’яними кружечками, поверх 
яких кладемо не дуже важкий 
гніт. Сусла обо вода повинні по-
стійно покривати яблука. Через 
три-чотири дні, після спаду ак-
тивного бродіння, бочку з яблу-
ками перенести в підвал.

Спосіб третій.
Потрібно: 20 кг яблук, 19 л 

води, 300 г солі, 450 г цукру. За-
мість цукру можна брати подвій-
ну кількість меду.

Приготування: яблука щіль-
но вкласти шарами в дерев’яну, 
пластмасову діжку або емальова-
ний посуд. Стінки і дно тари ви-
класти прошпареною житньою 
соломою. Кожен шар також до-
бре перекласти, тоді плоди не 
будуть пліснявіти. Зверху, як і 
в попередніх рецептах, поклас-
ти дерев’яний кружок, а на ньо-
го гніт. Плоди, залиті розсолом, 
витримують для бродіння 10-15 
днів при температурі 15-20 гра-
дусів. Уже через 30-40 днів яблу-
ка можна споживати.

Зверніть увагу. Для квашен-
ня найбільш придатні пізні кис-
луваті сорти яблук із щільним 
м’якушем.     

Ще кілька днів і зникне за горизонтом 
літо. Холоднішають ранки, стають 
коротшими дні. Та поки  заволодарює 

осінь, серпень запрошує нас у сад. Там, серед 
густого віття, визирають і манять до себе 
яснобокі яблука. 

Ще у давнину знали про цілющі властивості цих пло-
дів. Яблуко від шкірки до насіння – смачні ліки, - каза-
ли. Сучасні медики теж стверджують: година фізкульту-
ри тричі на тиждень додає рік життя, а одне яблуко що-
дня – три. 

Тож поспішайте в сад, де чекають природні вітаміни. 
Запасіться яблуками на зиму. Приготуйте варення, джеми, 
повидло... Не забудьте заквасити. А яка чудова випічка з 
яблуками! «Наш ДЕНЬ» підготував для вас, шановні чита-
чі, найкращі рецепти. Смакуйте на здоров’я! 

     

Ми зриваєм 
теплими руками...

ЯБЛУКА, 
холодні від роси, 
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Українські анекдоти

Відповіді

Розмовляють чоловіки в поході:
- Ти навіщо фотографію тещі з собою береш? 
- Бачиш, зараз дощ, холод, болото, а як по-

дивлюсь на знимку… Господи, як же тут добре!
* * *
Чоловік скаржиться:
- Мене хоче вбити дружина.
- Чому ви так думаєте?
- Я знайшов у неї книгу «Як позбавитися 

паразитів».
* * *
- Що сьогодні на обід?
- Нічого!
- Вчора також було нічого.
- Приготувала на два дні.
* * *
Зробила генеральне прибирання в своїй су-

мочці... Довелося два рази відро зі сміттям ви-
носити.

* * *
- Уже три години копирсаюся у вашому те-

левізорі і не можу знайти жодної поломки. 
Чому ви вирішили, що він несправний? - запи-
тав телемайстер.

- Бо вчора м’яч був круглий, а нині - оваль-
ний, - відповів клієнт.

- Так, вчора показували футбол, а сьогод-
ні - регбі!

* * *
- Сусіде, ну і співали у вас вчора!
- То ми з кумом з нагоди ювілею.
- Завивали, наче вовки в лісі.
- Тю, я й забув: то кум сам співав.
* * *
Суддя запитує у свідка:
- То ви бачили, як підозрюваний душив 

вашу тещу?
- Так!
- А чому ж не допомогли?
- Я хотів, але зрозумів, що він і сам впора-

ється. 
* * *
Страшний сон патріота - Гімн України у ви-

конанні Миколи Азарова.
* * *
Син повернувся зі школи з порваною і бруд-

ною шапкою в руці. 
- Що трапилося?
- Та це все хлопці. Стягнули з мене шапку і 

давай нею в футбол грати.
- А ти де був?
- На воротах стояв.
* * *
Враховуючи теперішню ситуацію в Украї-

ні, виїхати з держави - це не еміграція, а ева-
куація.

* * *
Теща сердито до зятя:
- Досить читати газету, пішов би краще 

грядки полив.
- Але дощ падає, мамо.
- То й що? Одягни плаща.

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

20-річного мешканця 
Саудівської Аравії ледь 
доправили до лікарні 

через його величезну вагу. 
Хлопець важить 610 кілограмів. 
Він два роки провів у власній 
спальні, бо не міг вийти звідти. 

Допомогти юнаку позбавитись 
від зайвої ваги зголосилися амери-
канські лікарі. Однак, щоб потрапи-
ти до шпиталю, юнаку довелося по-
чекати - для перевезення товстуна у 

США сконструювали спеціальне ліж-
ко. А король Саудівської Аравії надав 
для подорожі приватний літак. 

Рятувальники розвалили частину 
будинку, визволили товстуна і лише 
тоді змогли відвезти його до лікарні.

Саудівський товстун вагою 610 кг  
два роки не виходив з власної спальні

Курйоз
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ГОРОСКОП
Із 28 серпня по 3 вересня
Овен
На початку тижня проведіть усі 

важливі зустрічі, вони завершаться 
успішно. Надалі уникайте спілкуван-
ня з начальством. Цього тижня бажано 
не вирушати у дорогу, проведіть ліп-
ше вільний час з рідними та близьки-
ми людьми.

Телець
Можете сміливо підписувати по-

трібні вам документи. А от великих 
покупок бажано не робити. Взагалі, 
будьте обережні у супермаркетах та 
на ринку. Зберігайте душевний спокій, 
хтось захоче вивести вас з рівноваги. 

Близнюки
Нарешті приділіть увагу тим спра-

вам, які давно було слід вирішити. Смі-
ливо шукайте партнерів та спонсорів. 
Очікуйте гарну новину від друзів. А в 
родині сподіваються на вашу допомогу. 

Рак
Тиждень сприятливий для поїздок 

та бізнесової активності. Інтуїція під-
каже, коли варто поступитися. Звер-
ніть увагу на власне здоров’я, перевто-
ма може датися взнаки. Найліпше про-
вести вихідні у сімейному колі. 

Лев
Саме час вирушати у відпустку. Зга-

дайте, нарешті, мудрий вислів: робо-
та - не вовк, в ліс -  не втече. Витрачай-
те гроші просто на себе, не дозволяй-
те оточуючим зловживати вашою до-
бротою.

Діва
Від начальства краще «заховатися» 

у відрядженні. У пригоді стане уміння 
помічати дрібниці. Звертайтеся за по-
радами насамперед до родичів. Хтось, 
чи щось з минулого може суттєво 
вплинути на ваше майбутнє. 

Терези
Займіться повсякденними спра-

вами. Вам доведеться повернутися до 
давніх проблем, щось переробити. За-
коханих чекають приємні сюрпризи, 
цікаві знайомства.

Скорпіон
Ймовірна успішна ділова поїздка, 

в дорозі - цікаві зустрічі. Однак, будь-
те обачні: можете мимохіть спричини-
ти конфлікт у сім’ї чи на роботі. У дру-
гій половині тижня з’явиться поштовх 
для вирішення задавнених справ.

Стрілець
Чекайте важливих для вас подій, не 

ускладнюйте те, що має просте рішен-
ня. Успіх на вашому боці, однак для 
цього слід прикласти максимум зу-
силь. При потребі зверніться до друзів. 
Загалом - тиждень приємний.

Козеріг
Сміливо втілюйте у реальність 

важливі для вас проекти. Незважаю-
чи на тиск недоброзичливців, зуміє-
те дати усьому лад. Помітно розши-
риться коло приятелів, вирішаться де-
які фінансові питання. На особистому 
фронті - легкий флірт.

Водолій
Перевірте фінансові документи. 

Хтось із нових знайомих зацікавиться 
спільним з вами бізнесом або якимось 
іншими важливими справами. Напри-
кінці тижня чекає гарна зустріч з при-
ємними для вас людьми. Одиноким 
зорі віщують нові знайомства.  

Риби
Дозвольте собі короткий відпочи-

нок у родинному колі, ви його заслужи-
ли. Водночас, орієнтуйтеся на серйозні 
проекти, які принесуть прибуток у не-
далекому майбутньому. Будьте обереж-
ні у харчуванні, особливо в гостях. 

nday.te.ua

У дощ міста 
виглядають по-
різному. Сумно, 

розморено, втомлено… 
Дощова погода 
додавала Дрездену 
статечності. Хоча 
цього і так не бракує 
елегантним німецьким 
містам і містечкам.    

Для мене часто знайом-
ство з новим містом почина-
ється у дощ. Кажуть -  на щас-
тя. Дехто стверджує: це знак, 
що дороги приведуть туди 
знову.  

Столиця федеральної зем-
лі Саксонії вважалася однією 
з найгарніших міст Європи. 
Дрезден називали німецькою 
Флоренцією. Під час Другої 
світової війни ця краса і ви-
шуканість були вщент зруй-
новані. Британським і амери-
канським військам вистачило 
однієї ночі, аби від історичних 
будівель, старих церков, міста 
загалом практично нічого не 
залишилося.

Дрезден відбудовують та 
реставрують донині. Буді-
вельні крани стали частиною 
міського пейзажу. Там дуже 
прискіпливе ставлення до 
відновлення споруд. Подеку-

ди робили це в досить оригі-
нальний спосіб: відбудовува-
ли за старими листівками та 
світлинами. 

Свою «лепту» внесла в ар-
хітектуру міста й радянщина. 
Панельні дрезденські будин-
ки схожі на ті, що в спальних 
районах Тернополя. Щоправ-
да, дрезденські «шедеври» 
радянського містобудування 
виглядали набагато естетич-
ніше, ніж українські. Незаба-
ром на місці цього несмаку 
німці зводитимуть нові бу-
дівлі, які не випадатимуть 
з архітектурного ансамблю 
саксонської столиці.

Виглянуло сонце і стри-
маність міста стала менш по-
мітною. А з набережної Ель-
би відкрилися чудові краєви-
ди. Вражала велична будівля 
міністерства фінансів Саксо-
нії. Здавалося, їй літ і літ. Аж 
почорніла від часу. Але цій 
молодій «старовині» - тріш-
ки більше п’ятдесяти років. 
Просто, її талановито відбу-
дували, надавши первоздан-
ного вигляду. І таких, на пер-
ший погляд давніх будівель, 
у Дрездені багато. Насправді 
ж, їм подарували нове життя 
у другій половині двадцято-
го століття.                  

Центральна частина міс-
та належить пішоходам. Жо-
ден німець, який би статус 
чи ранг він не мав, не нава-
житься порушити закон і за-
їхати своїм авто туди, куди 
не слід. 

Родзинкою Дрездена є ко-
ролівський палац Цвінгер. 
Його називають найвищим 
архітектурним досягненням 
німецького барокко. У пала-
ці відбувалися пишні  тор-
жества, а деякий час він був 
центром бурхливого світ-
ського життя. Тепер постійні 
гості палацу - туристи. Повір-
те, Цвінгер варто побачити!

А як не зайти у Дрез-
денську картинну галерею 
- одну з найкращих у світі?! 
Як не побачити в оригіналі 
Сикстинську Мадонну Рафа-
еля? Перед шедевром вели-

кого Майстра дехто навіть 
молиться. У якій галерії ще 
можна таке зустріти?

Коли зупинилася перед 
Мадонною з дитям, здалося, 
вона йде мені назустріч. І ди-
виться прямо в душу. На її об-
личчі - материнська ніжність 
і любов, спокій і тривога. А 
очі, мов живі…              

Коли розмовлятимете з 
дрезденцями, вони обов’язко 
згадають про свої парки.  
Площа Дрездена на 63 відсо-
тки покрита лісами і парка-
ми. І місцеві мешканці не вва-
жають, що це забагато. У зе-
лених зонах ніхто нічого не 
будує, не порушує ландшаф-
ту. Зелений вигляд міста - це 
також одна з візитівок чепур-
ної столиці Саксонії.  

Ольга ЧОРНА
Фото автора.

місто, яке відбудовували 
за старими листівками  
і світлинами 

Дрезден:

Дрезден відбудовують 
та реставрують донині. 
Будівельні крани стали 
частиною міського пей-
зажу. Там дуже прискі-
пливе ставлення до від-
новлення споруд. По-
декуди робили це в до-
сить оригінальний спо-
сіб: відбудовували за 
старими листівками та 
світлинами.


