
4 вересня - 
хмарно з про-
ясненням, міс-
цями можли-
вий дощ, тем-
пература по-
вітря вночі 
11-12, вдень 16-17 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
6.36, захід - 19.56.   

5 вересня - хмарно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 12-13, 
вдень 16-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.38, за-
хід - 19.53.

6 вересня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 11-12, вдень 
16-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.39, захід - 19.51.

7 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 

температура 
повітря вночі 
8-10, вдень 18-
19 градусів те-
пла. Схід сон-
ця - 6.41, захід 
- 19.49.

8 вересня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 9-10, вдень 29-
20 градус тепла. Схід сон-
ця - 6.42, захід - 19.47.

9 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 11-12, вдень 19-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
6.44, захід - 19.45.

10 вересня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 11-12, вдень 
19-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.45, захід - 19.43.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Заснований у червні 2013 року

3 стор.

Магнітні бурі у вересні
7 вересня - з 11.00 до 13.00 
13 вересня - з 14.00 до 17.00 
14 вересня - c 19.00 до 20.00 
15 вересня - з 15.00 до 21.00 
17 вересня - з 14.00 до 16.00 
27 вересня - з 11.00 до 14.00

Погода в Тернополі і області

Передплатити газету можна у будь-якому 
поштовому відділенні або у листонош.

Триває передплата на тижневик «Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710
(ціни вказані з послугами “Укрпошти»).

1 місяць -   7,14 грн.
3 місяці -    20,82 грн.

Народний 
синоптик

8 вересня - святих 
Адріана і Наталії. Якщо 
у цей день холодний ра-
нок, то буде рання і хо-
лодна зима. 10 верес-
ня - преподобного Сави 
Крипецького. З цього 
часу нерідко починались 
дощі. Якщо у цей день 
чути грім, це передвіща-
ло теплу осінь.

 10-11  стор.
«Сімейне 
гніздечко» 

Життєві історії від Зіни Кушнірук  

Щоб захистити себе від наслідків магнітних бур, 
обов’язково дотримуйтесь порад фахівців. Зокре-
ма, не вживайте в ці дні алкоголь, менше паліть. 
Вживайте більше рідини - води без газу і трав’яні 
чаї. Відмовтеся в цей період від важкої їжі, пере-
йдіть на легкі салати, овочі, фрукти, закуски. Біль-
ше гуляйте на свіжому повітрі, висипайтеся, за-
ймайтеся фізкультурою.

Цьогорічного Першовересня 4 
мільйони хлопчаків та дівчаток 
вперше пішли до школи, а це - 

кожен 11-й житель України.
На Тернопіллі за парти сіли більше 10 тисяч 

першокласників, що на 300 більше, ніж минуло-
річ. Усього ж у загальноосвітніх навчальних за-
кладах краю навчатимуться майже 110 тисяч 
учнів.

Ось уже 22 роки Тернопільський технічний 

ліцей видає путівки у самостійне життя сотням 
юнаків та дівчат, які свого часу виявили бажан-
ня поглиблено вивчати точні науки. За цей час 
чимало ліцеїстів ставали призерами та пере-
можцями обласних, всеукраїнських конкурсів і 
предметних олімпіад, продовжили навчання у 
вишах.

На фото Івана ПШОНЯКА: зліва напра-
во - учні ліцею Володимир Волоский, Андрій 
Хом’як та Петро Стандерт.

знайомий з дитинства 
Першовересень – 

- У середній освіті з метою економії 
триває знищення шкіл, особливо на селі. 
За оперативними даними, у зв’язку із за-
криттям або призупиненням не розпочали 
свою роботу понад 150 шкіл. З них 90 від-
сотків - сільські. За даними Держкомста-
ту у 2010-2012 роках в Україні закрилося 
628 шкіл, з них 484 - у сільській місцевос-
ті, - заявила Голова парламентського комі-
тету з питань освіти і науки Лілія Гриневич 
в інтерв’ю газеті «Голос України».

За її словами, “стовідсоткова інформа-
тизація” також проводиться без підклю-

чення до Інтернету. Фактично 66 відсотків  
комп’ютерів - або застарілі, або несправні. 
Лише 44 відсотки комп’ютерів підключено 
до Інтернету. 

- Міфом є “стовідсоткове фінансування” 
освіти. З виділених бюджетних коштів до 
початку нового навчального року у краї-
ні освоєно в середньому не більше 50від-
сотків - у зв’язку з тим, що платіжні дору-
чення не сплачує Державна казначейська 
служба України навіть напередодні 1 ве-
ресня”, - повідомила Голова Комітету Вер-
ховної Ради з питань науки і освіти. 

Не розпочали роботу понад 150 шкіл

Чи є в Україні депутати, 
які не продаються? 
Є, але вони дорого коштують 
Народні депутати 

радо торгують 
своїми мандатами. 

Але їхні голоси не 
дешеві: щоб тільки 
зареєструвати 
законопроект потрібно 
заплатити десятки тисяч 
гривень, повідомляє ТСН. 

Перехід із фракції у фрак-
цію коштує мільйони. «Якщо 
законопроект приносить сто 
мільйонів доларів якійсь кон-
кретній структурі протягом 
двох років, ясно, що десять від-
сотків віддали. Це - 10 мільйо-
нів. У багатьох депутатів є по-

мічники, які тільки цим і за-
ймаються. Вони навіть не ма-
ють зарплати, працюють за 
відсоток від принесених гро-
шей», - розповів редактор сай-
ту «Наші гроші» Олекса Ша-
лайський. А політолог Вадим 
Карасьов зауважує: голос де-
путата коштує від 10 тисяч 
доларів до мільйона. «Є різ-
ні суми. Мінімалка - від 10 ти-
сяч доларів. Коли пропонують 
перехід від опозиції до влади, 
пропонують одноразову фі-
нансову угоду близько мільйо-
на доларів, і щомісячно - від 15 
до 25 тисяч доларів», - розпо-
вів він.

«Чемні» бджілки, 
диво-лежак і 
шматочок раю на землі 

або 
За здоров’ям - 
до пана 
Стефана  

Тернополянка 
Зоряна Жукова
створює  
образи  
наречених  
в Гоа 8 стор.

принцеса
Дощова
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У Тернополі на бульварі 
Шевченка, 3 урочисто відкрили 
меморіальну дошку  великому 

українцю, громадсько-
політичному діячу Івану 

Гавдиді. Саме 30 серпня минуло 
10 років з дня його загибелі. 

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Пригадати та 
вшанувати світлу 
пам’ять про земляка 

зібралося багато людей. Це 
були рідні Івана, його друзі, 
побратими, представники 
міської та обласної влади, 
гості зі столиці та інших 
областей. 

Ще у 1995 році  Гавдида всту-
пив у ряди Конгресу Українських 
Націоналістів, а згодом очолив 
Тернопільську обласну організа-
цію КУН, яка стала найпотужні-
шою в Україні. Був членом Цен-
трального Проводу КУН та одно-
часно заступником Голови Про-
воду ОУН. 

Патріот-націоналіст ініцію-
вав створення і став ліде ром Ко-
ординаційної ради державниць-
ких організацій в Україні.

У 2002 році Івана обрали де-
путатом Тернопільської облас-
ної Ради, у якій працював керів-
ником фракції “Наша Україна”, 
був членом Президії. Уже наступ-
ного року він трагічно загинув у 
Києві…

– Ідея спорудження меморі-
альної дошки виникла у побра-
тимів Івана Гавдиди і протягом 
трьох місяців ми її зреалізували, 
– розповів Тарас Гребеняк. – Міс-
це її встановлення є не просто 

символічним. Іван Гавдида очо-
лював обласну організацію Кон-
гресу Українських націоналістів, 
а вона знаходилася саме за цією 
адресою.

Право відкриття меморіаль-
ної дошки надали сину Івана Гав-
диди – Назару. На очах у присут-
ніх бриніли сльози. Виступаючі 
згадували життя цієї непересіч-
ної людини, його діяльність, про-
водили паралелі із сучасністю.

Іван Гавдида знав, як пра-
цювати з людьми, як гуртува-

ти молодь, як бути справжнім 
націоналістом та найголовні-
ше – справжнім батьком та чоло-
віком, – пригадує голова органі-
зації українських націоналістів 

Стефан Романів з Австралії. – Він 
добре знав, що і де треба робити, 
адже був чоловіком дії. Якщо ми 
хочемо сьогодні щось змінити, 
то нам потрібно діяти. Лише від 

нас залежить майбутнє України. 
Барельєф освятили Архіє-

пископ Тернопільський, Кре-
менецький і Бучацький Нестор  
та голова молодіжної комісії 
Тернопільсько-Зборівської єпар-
хії отець Орест  Павліський .

Цього ж дня в обласній філар-
монії відбувся вечір пам’яті «Іван 
Гавдида – творець нової епопеї», 
а в приміщенні обласної ради з 
минулого тижня діє присвячена 
йому виставка марок.

Юля ТИМКІВ.

Що оберуть 
українці: 
Європейський 

чи Митний союз? Схоже, 
референдуму країні 
не оминути. Швидше, 
на догоду Росії, аніж 
громадянам України, 
можуть провести 
всенародне опитування. 
Результати спрогнозувати 
важко. Як у нас 
підраховують голоси, 
знаємо... 

Отже, Президент Віктор 
Янукович пообіцяв: українці 
самі виберуть куди їм вступати 
- до ЄС чи МС. Про це він заявив 
в інтерв’ю провідним вітчизня-вітчизня-
ним телеканалам: «Який буде 
вибір народу - може показати 
референдум. Коли буде рефе-
рендум - ми з вами не знаємо. 
У будь-якому випадку, нам не 
обійтися без референдуму».

Поки поцікавляться дум-
кою електорату, в який бік по-
винна скерувати свої стопи дер-
жава (чомусь така думка сяйну-
ла під час «торгівельної війни» 
з Росією та напередодні підпи-
сання Україною угоди про асо-
ціацію з ЄС), чимало так званих 
«будівничих» нашої країни, «ре-
форматорів», іншими словами, 
представників політичного та 
економічного істеблішменту, 
вже давно чудово облаштували-
ся у країнах Євросоюзу - без ре-
ферендуму. В Україні наші бага-
тії, яких у політиці чимало, за-
робляють гроші, а витрачають 
- за кордоном. Хтось - на жит-
ло, хтось - на розкішні весілля. І, 
звісно, на лікування та відпочи-
нок, закликаючи, водночас, пе-
ресічних громадян їхати на ва-
кації до Криму. Мовляв, потріб-
но вкладати кошти у вітчизня-

ну економіку, підтримувати роз-
виток рідної туристичної галу-
зі тощо. Свої ж активи замож-
ні українці виводять за кордон, 
і цього, дивним чином, не помі-
чають вітчизняні контролюючі 
органи.

Як повідомляє журнал «Фо-
кус», торік українські багатії 
вклали 35 мільйонів доларів у 
нерухомість однієї лише Вели-
кобританії. Однак, вітчизняні 
експерти припускають: дані про 
покупки можуть бути занижені.

Діти багатьох наших полі-
тиків також обирають захід-
ний напрямок - у тамтешніх 
навчальних закладах здобува-
ють освіту. Існує велика ймовір-
ність, що за кордоном вони вже 
мають житло. Варто зазначи-
ти, вартість навчання в елітних 
вузах Лондона стартує із 20-30 
тисяч доларів на рік.

У Британії навчалися, зокре-
ма, діти «вічно молодого рефор-
матора», якому жіноцтво Украї-
ни «вдячне» за пенсійну рефор-
му, народного депутата Сер-
гія Тігіпка, донька екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко. Донька Тігіп-
ка наразі живе в Англії. Там же 
мешкають сини Богдана Губ-
ського та Євгена Червоненка.   

У країні Туманного Альбіо-
ну Тігіпко влаштував був ши-
карне весілля для своєї  донь-
ки. А нардеп Сергій Клюєв своїй 
доньці організував розкішну за-
баву у Ліхтенштейнському дво-
рі у Відні.

І вся ця «еліта» вчить нас із 

вами, як потрібно любити Укра-
їну, прищеплює пересічним гро-
мадянам патріотизм, закли-
кає тугіше затягнути паски, бо 
в країні економічна криза. То 
чому ж для них - кризи нема, а 
прості українці вже поріднили-
ся з нею?   

Для порівняння - з життя 
американської еліти. Найза-Найза-
можніші американці, незважа-, незважа-
ючи на багатомільйонні статки, 
економлять на одязі, харчуван-
ні, проживанні. Вони не звикли 
викидати гроші на вітер і не 
втрачають можливості заоща-
дити. Як зазначає UBR, інвестор 
Уоррен Баффет, капітали яко-
го сягають 44 мільярдів дола-
рів, живе у скромному будинку, 
придбаному ще у 1958 році за 
31500 «зелених».

Перша леді США Мішель 
Обама (статки президентської 
сім’ї оцінюють у 2,6-8,3 мільйо-ють у 2,6-8,3 мільйо-ть у 2,6-8,3 мільйо-у 2,6-8,3 мільйо- 2,6-8,3 мільйо-мільйо-
на доларів) купує продукти у 
супермаркетах, одяг - у дешевих 
рітейлерів на зразок «H&M».

Інвестор Девід Черітон, 
який вкладає гроші у розви-вкладає гроші у розви-у розви- розви-
ток техкомпаній, у тому числі 
«Google», обідаючи в ресторані, 
з’їдає тільки півпорції - решту 
забирає з собою. Його ж капітал 
- 1,3 мільярда доларів. 

Нафтовий магнат Томас Бун 
Пікен зі статками у 1,4 мільяр-
да доларів купує новий діловий 
одяг раз на п’ять років. 

Гадаєте, ці люди - диваки? 
Скупі? Та ні, просто, вони свої 
гроші заробили і знають їм ціну. 

А ще західні багатії значні суми 
жертвують на благодійність. 

Українцям на допомогу з 
боку рідних олігархів і влади, 
в тому числі, сподіватися годі. 
Зрештою, і самі можуть заро-
бити, аби лише мати можли-
вість. А з цим сутужно. Праця у 
нас не ціниться. Знову ж для по-
рівняння. Середньостатистич-
на платня українця (згідно з да-
ними Держстату, вона складає 
3400 гривень) майже у дев’ять 
разів нижча за середньомісячну 
зарплату англійця. І в 7-8 разів 
менша, ніж у німців чи у фран-
цузів. 

Зате наша держава - світо- світо-
вий лідер за кількістю подат-й лідер за кількістю подат- лідер за кількістю подат-
ків у рейтингу Світового банку 
«����� B�������». Середнє укра-����� B�������». Середнє укра-». Середнє укра-. Середнє укра- Середнє укра-
їнське підприємство на рік 
сплачує 28 видів податків. І ви-
трачає на заповнення докумен-
тів та здійснення платежів по-
над 490 годин. Згідно з даними 
Світового банку, минулого року 
українські підприємці перера-підприємці перера-перера-
хували до бюджету 55,5 відсо-до бюджету 55,5 відсо- відсо-
тка доходів, із яких 43,3 - подат- доходів, із яких 43,3 - подат-із яких 43,3 - подат-з яких 43,3 - подат- - подат-подат-
ки на працю.

Проте, аналітики зазнача-налітики зазнача-
ють: у нинішньому році Україна 
скоротила кількість податків і 
піднялася із 185 місця у рейтин-із 185 місця у рейтин-з 185 місця у рейтин-у рейтин-рейтин-
гу в 2012 році - на 165. Раніше 
в Україні було 135 податкових 
платежів і зборів для середньо-
го підприємства. До речі, в Росії, 
якою марять деякі вітчизня-
ні можновладці, підприємства 
платять лише сім податків на 

рік. 
У згаданому телеінтерв’ю 

Президент сказав, що не задо-
волений податковою політи-
кою в державі. А хто заважає її 
справді нормально реформува-
ти?  

Українські чиновники, на 
думку Гаранта, є одними з тих, 
хто гальмує реформи. То наві-. То наві-
що утримувати некомпетент-
них керівників? Невже важ-
ко змінити їх на креативних 
управлінців-менеджерів? 

Розповів Віктор Янукович 
і про неймовірне зростання 
пенсій та зарплат за останні три 
роки. Зокрема, пенсії, за його 
словами, зросли на 42,4 відсо-зросли на 42,4 відсо-на 42,4 відсо-а 42,4 відсо- відсо-
тка, а зарплата - на 59 відсотків. 
Ви це відчули?

Ще Глава держави зазначив: 
Росія, своїми аргументами щодо 
високої ціни на газ, принижує 
Україну. Це вже правда. 

А тим часом, коли «запахло» 
референдумом, в Україні почав-
ся «Євронаступ». Учасники ак-
ції закликають парламентарів 
якнайшвидше ухвалити пакет 
законів, необхідних для підпи-
сання угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС. І наголошують: 
якщо хтось із депутатів не пра-
цюватиме задля зближення 
України з Євросоюзом, то проти 
них «застосують санкції» - скла-
дуть поіменний список таких 
парламентарів і працювати-
муть на зниження їхніх рейтин-
гів. Гарна ідея. 

Ольга ЧОРНА. 

В Україні «запахло» референдумом 
і почався «Євронаступ»

Вшанували  
патріота- 

націоналіста
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Спаситель подарував бджіл-
ці властивість відчувати зміни 
погоди, орієнтуватися, добру 
пам’ять… Комахи спілкуються 
між собою і навіть виконують 
свої танці й пісні… А ще вони лі-
кують людей. 

Енергетикою бджіл оздо-
ровлює Стефан Гринчак з села 
Гутиська, що на Бережанщині. 
Перед тим, як розповісти про 
пасічника та його цікавий ме-
тод оздоровлення, скажу тріш-
ки про село. 

Ця чарівна місцинка схожа 
на шматочок раю на землі. Одна 
гора доганяє іншу. Стежинка бі-
жить за стежинкою. Сади пах-
нуть яблуками і грушами. У фі-
олетові коралі вбралися сливи. 
Подвір’я сміються чорнобрив-
цями, айстрами, соняхами… Ка-
жуть, тут росте більше двохсот 
різновидів трав. І вони помічні. 
А з джерел течуть срібні води. 
Якось розповім про це. І живуть 
у Гутиську гарні люди.    

Обійстя пана Стефана - на 
горбочку. Коли виходиш на-
віть на найменшу гору, - ти вже 
ближче до неба. Квіти, трави 
і дерева також люблять бути 
трішки ближче до неба - вони 

тут такі розкішні! 
Город і садок пана Стефана 

- на осонні. Чого там тільки не-
має?! Ось літо загубило на тім 
клаптику землі сунички - вони 
червоніли поміж листя в кінці 
серпня. Тут росте височенний 
дивосил і дрімає у траві вино-
град. А квітів, квітів… Ось і ву-
лики. Бджілкам тут затишно. 
Ніщо не порушує спокою, хіба 
що птаство… 

Зупинилася на розмову з 
господарем біля його вуликів. 
Говоримо, говоримо, аж врапт 
спохватилася: бджоли вкусити 
можуть. Проте, вони виявилися 
гостинними і чемними.       

- Зараз є чимало охочих 
оздоровлюватися енергетикою 
бджіл, - каже пан Стефан. - На ву-
ликах можна облаштувати сво-
єрідне ліжко. Я ж поставив три 
вулики, а поруч - крісло-лежак. 
З дерева зробив. Ось воно, збо-
ку. Подумав, чому маю турбува-
ти бджіл, адже вони дуже чут-
ливі, коли їх рухати. Енергети-
ка від бджолиного сімейства ся-
гає відстані 60 сантиметрів - до 
метра. Якраз стілець потрапляє 
в цю відстань. Посидиш у ньо-
му і відчуваєш: відкривається 

друге дихання. Не залишається 
втоми. Стає ліпшим самопочут-
тя, настрій. Узагалі, сеанс оздо-
ровлення повинен тривати з 
годину. Потрібно розслабитися 
і просто слухати бджіл… 

- А вони не кусають людей, 
які годинами сидять на лежаку?

- Ні!  
- Які хвороби лікує енерге-

тика бджіл? 
- Нормалізує кров’яний 

тиск, а природніми «медика-
ментами» є запахи пилку, про-
полісу. Лікує радикуліти, хворо-
би горла. Бджоли «викидають» 
у повітря фітонциди, які наси-
чують нашу кров фітовітаміна-
ми, а це стимулює роботу сер-
ця. Ви чули, як інколи голосно 
гудуть бджоли? Це буває під час 
випаровування вологи із стіль-
ників. Цей гул супроводжується 
мікровібраціями. Отож, мікро-
вібрації знімають біль у спи-
ні, суглобах, м’язах, позитивно 
впливають на роботу нирок. 

У багатьох людей зараз по-
ганий імунітет. Енергетика 
бджіл його покращує. А ще ці-
люща дія цих благородних ко-
мах дарує людині свіжість і мо-
лодість.     

- Багато є бажаючих попра-
вити своє здоров’я таким мето-
дом? При нагоді, й омолодити-
ся. 

- Достатньо. І приїжджають 
поправляти не лише фізичне 
здоров’я. Буває, людина відчу-
ває духовний занепад. Бджілки 
й тут стають у помочі.  

- Тобто, люди можуть оздо-
ровити у вас тіло і душу? 

- Так. Рівномірне гудіння 
бджіл заспокоює нервову сис-
тему, стабілізує психоемоцій-
ний стан. Корисний цей «спів» 
і для тих, хто страждає безсо-
нням.  

- Що спонукало займатися 
народною медициною? 

- Революційні дев’яності 
роки минулого століття. Всту-
пив до РУХу і мене «попроси-
ли» з роботи. Купив у Гутиську 
половину хати. І почав на горо-
ді вирощувати лікарські росли-
ни. До тридцяти різновидів. Ви-
сушував, продавав. 

Пізніше почав практикува-
ти лікування бджолами.  

Пан Стефан жартує: вулик 
- це маленька республіка, де 
все робиться злагоджено і пра-
вильно. Якби в людей було так, 
то був би порядок і всі жили б у 
злагоді та добрі.    

Мед у пана Стефана - також 
особливий. На смак і на якість. 
Бо для бджіл - тут благодатне 
місце, де квіти і трави припо-
рошені лише росами й крапля-
ми дощу. Жодної «хімії», газів 
від автомобілів, диму. Тому ту-
тешній мед є чудовим ліком від 
кашлю, застуд...      

- Найбільше щастя для лю-
дини - жити в гармонії з приро-
дою, - повчально мовить пасіч-
ник. - Я сам так живу, і людям 
маю змогу допомогти. 

- А коли останній раз ви 
зверталися до лікарів?

- Не пам’ятаю, - сміється. 
- Пасічники взагалі дуже рід-
ко хворіють. Енергетика бджіл 
тримає в силі і здоров’ї.   

Ольга ЧОРНА. 

Фото автора.

Юля за фахом економіст, але 
не уявляє свого життя без пен-
зля та палітри. Вона малює кар-
тини у стилі «наїв-арт». Цей 
жанр живопису об’єднує людей, 
які не мають академічної ху-

дожньої освіти і відображають 
світ таким, яким його бачать. 

– Створення моїх картин 
починається з вибору кольо-
рів, – розповідає художниця. 
– Лише після цього я розпочи-

наю придумувати образи, які 
хотіла б відтворити на полотні. 

Дівчина любить малювати 
лише у сонячні дні. ЇЇ картини 
– надзвичайно позитивні. На 
них поселилися особливі тва-

ринки – рожеві фламінго, сло-
ник, левеня, такса, овечки та 
котенята. 

Якщо ви хочете добре 
підготуватися до похмурих 
осінньо-зимових буднів, заві-

тайте на виставку Юлії Мель-
ник до 14 вересня. ЇЇ творінням 
не страшні жодні холоди, адже 
вони випромінюють тепло і 
дарують хороший настрій. 

Юля ТИМКІВ.

Кольоровий світ 
Юлії Мельник

У затишній ресторації 
«Мамонт» знайшли 
тимчасовий 

притулок 14 полотен 
талановитої тернопільської 
художниці Юлії Мельник. 
Наприкінці серпня дівчина 
презентувала жителям 
файного міста свою другу 
персональну виставку. 

«Чемні» бджілки, диво-лежак  
і шматочок раю на землі 

або За здоров’ям - 
до пана Стефана  

Маленьке золотисте диво, що дарує людям запашний мед. Божа комаха. 
Кров Спасителя. Саме так називають бджілку. Існує легенда: Ісус, 
мандруючи зі своїм учнем Петром по землі, випадково поранив руку. З 

рани виступила краплинка крові, але вона не могла впасти на грішну землю. Від 
погляду Спасителя краплинка застигла і перетворилася на гарненьку комашку, 
яка, злетівши з руки, сіла на найближчу квітку, шукаючи собі поживу. 
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У Києві відбулося чергове 
засідання медіа-клубу 
«На власний погляд», 

організованого Фондом 
журналістів України. Його 
гостею була міністр соціальної 
політики Наталія Королевська. 
Вона розповіла про роботу уряду. 
На її думку, вдалося не тільки 
утримати стабільність всіх 
соціальних виплат, але навіть 
підвищити їх. 

«На щастя, не підтвердилися прогнози 
тих політиків, які передбачали, що соціаль-
на сфера не витримає взятих зобов'язань, 
- зазначила міністр. - Країна стабільно про-
жила вісім місяців цього року. Уже повністю 
профінансована виплата пенсій та держав-
ної соціальної допомоги».

Наталія Королевська на підтверджен-
ня навела окремі цифри. Наприклад, з по-
чатку року пенсій виплачено на суму 166 мі-
льярдів гривень, що на 9,6 відсотка більше, 
ніж у 2012 році. Допомоги на дітей, дітей-
інвалідів, малозабезпеченим, інвалідам з 
дитинства склали 25,7 мільярда, що на 21 
відсоток більше, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року.

«Ми розуміємо, що фундамент соціаль-
ної політики - це економіка , - зауважила На-
талія Королевська. - Звичайно, світова кри-
за диктує свої правила, але, на відміну від 
таких європейських країн, як Греція, Руму-
нія, Латвія, де пішли на скорочення соціаль-
них програм, в Україні програми діють і про-
фінансовані в повному обсязі».

Можливо, не так, як би хотілося, але за-
галом, люди стали жити краще. У липні 
2013- го середня зарплата по країні зросла 
на 9 відсотків, у червні - на 1,4 відсотка, по-
рівняно з аналогічними періодами минуло-
го року. Така позитивна динаміка дає надію. 
Уряд і міністерство соціальної політики, зо-
крема, працють і над питанням зменшен-
ня заборгованості зарплати. У березні бор-
ги складали 1 мільярд 103 мільйони, а на 1 
серпня - вже 985 мільйонів гривень. 

В умовах кризи складно знайти роботу, - 
підкреслила міністр. Але все-таки рівень офі-
ційного безробіття вдалося скоротити цьо-
горіч з 2 до 1,6 відсотка. Якщо ж дивитися на 
статистику Міжнародної організації праці, 
теж є привід для оптимізму: торік експерти 
цієї організації оцінили рівень реального без-
робіття в Україні у 8,4 відсотка, а за підсумка-
ми першого кварталу 2013-го цифра склада-
ла вже 8 відсотків. Служба зайнятості за 7 мі-
сяців влаштувала на роботу 77 тисяч мало-
конкурентних на ринку праці людей. Торік 
цей  показник становив тільки 40 тисяч.

Стимулюючи зростання зайнятості, мі-
ністерство прагне залучити нові кошти для 
соціальних виплат.

Детально Королевська зупинилася на 
такій болючій проблемі, як пенсії. «Ми ро-
зуміємо всю несправедливість теперіш-
ньої пенсійної системи. Як і те, що за день 
цю проблему не вирішити. Однак, все-таки 
намагаємося хоч трошки, але збільшува-
ти пенсії. Порівняно з минулим роком, міні-
мальна пенсія зросла на 20 відсотків. Я час-
то чую, що цього мало, це копійки, але, да-
вайте, будемо чесними: в умовах, коли еко-
номіка стоїть, підвищення базового соці-
ального стандарту на 20 відсотків – зна-
чний ривок уперед».

Доходи Пенсійного фонду в цьому році, 
порівняно з минулим, збільшилися на 7 мі-

льярдів гривень. «Зараз якраз важливо аку-
мулювати кошти, - ще раз підкреслила мі-
ністр. – І тоді можна буде говорити про під-
вищення виплат» .

Наталія Королевська нагадала: остан-
нім часом були внесено зміни до законодав-
ства, які дозволили зробити більш справед-
ливою пенсійну систему.

Крім того, вдосконалено законодавство 
з підтримки майбутніх матерів, захище-
ні їхні права на роботу. Зокрема, посилено 
відповідальність роботодавця (аж до кри-
мінальної) за звільнення вагітних або зни-
ження їхніх зарплат. Відпустка за доглядом 
за дитиною до 3 років тепер буде внесена 
до трудового стажу жінки. Зараз обговорю-
ється ініціатива, щоб під час декретної від-
пустки матері могли, при бажанні, пройти 
перекваліфікацію, отримати нову профе-
сію. Держава могла б надавати їм ваучер на 
навчання вартістю 11600 гривень. Ще одна 
ініціатива Королевської: якщо після закін-
чення декретної відпустки жінка не може 
працевлаштуватися протягом 6 місяців, то 
міністерство пропонує, як стимул, робото-
давцям кошти у розмірі мінімальної зарпла-
ти для цієї працівниці протягом року.

«Ми розробили цілий ряд пропозицій 
щодо підвищення зайнятості населення, - 
продовжує міністр. - Зокрема, запропонова-
ні для затвердження програми з підтримки 
підприємництва - по видачі коштів на від-
криття своєї справи, на покриття відсотків 
за кредитами».

Також міністерство розробляє програ-
му «Гарантована робота». Передбачається, 
щоб випускники вузів, які були рекомендо-
вані службою зайнятості для отримання ви-
щої освіти, мали гарантоване перше робоче 
місце і підтримку держави.

«Загалом, підготували 10 соціальних за-
конопроектів, - каже Н.Королевська. - Вони 
перебувають на розгляді парламенту й уря-
ду, і ми сподіваємося на їхнє ухвалення. Про-
позиції спрямовані на те, щоб зменшити со-
ціальний розрив в українському суспіль-
стві». 

Міністр соціальної політики також роз-
повіла про літній відпочинок дітей. Протя-
гом літньої кампанії-2013 оздоровилися і 
відпочили понад 3 мільйони школярів, що 
на 310 тисяч більше, ніж минулоріч.

На запитання про те, як ставиться до 
критики з боку представників різних опози-
ційних сил, Наталія Королевська відповіла: 
«Соціальна політика повинна об’єднувати 
усі партії.  Ми ж намагаємося щодня робити 
хоч невеликий, але крок вперед, не стояти 
на місці. Це –важливо».

Інна МАТУШ.

Наталія КОРОЛЕВСЬКА: 
«Соціальна політика повинна 
об’єднувати усі партії»

«Духом завжди була вільною, 
залишалася Україною»

На театралів чекають три прем’єри

Книжкова виставка 
під такою назвою 
відкрилася  до Дня 

незалежності  в обласній 
бібліотеці для молоді за участю 
та підтримки начальника 
Тернопільського міського 
управління юстиції Василя 
Марцинкевича. У чотирьох 
розділах представлено понад 
70 матеріалів. 

 Відкривається  виставка  «Історі-
єю української державності». Тут зі-
брано видання, в яких простежуєть-
ся довгий і складний шлях України 
до  незалежності. Серед представле-
них книг: «Історія української дер-
жавності» Я. Малика, «Історія Укра-
їни: Неупереджений погляд: Факти. 
Міфи. Коментарі» В. Петровського, 
«Історія України: джерельний літо-
пис», «Виникнення українського ет-
носу та формування нації» В. Івасечка, 
«Етнічна історія України» С. Макарчи-
ка, «Національне відродження Украї-
ни» В. Сарбея.

 У другому розділі виставки «По-
движники української державниць-
кої ідеї»  представлені визначні діячі: 
С. Оліховський, Ю. Немирич, П. Юрке-
вич, М. Драгоманов, М. Міхновський, В. 
Лепинський, Д. Донцов, В. Шаян, В. Чор-
новіл та інші, дух яких спонукає укра-
їнське суспільство для творення своєї 
держави на стратегічних засадах націо-
нальної ідеології. Зібрано літературу й 
про тих, хто своєю працею вніс величез-
ний вклад у царину національного від-
родження, зокрема,  гетьмана Мазепу, 
провідника ОУН-УПА Степана Бандеру, 
засновника НРУ Вячеслава Чорновола...

Викличе зацікавлення у читачів 
пізнавальна, гарно ілюстрована літе-
ратура, представлена в розділі «Дер-
жавні та народні символи України».

В експозиції «Україна в сьогоден-
ні» знайшли відображення книги, в 
яких ідеться про політичну систе-
му, економіку, культуру, становлен-
ня структур державної влади, зміни 
в соціальній сфері, інтеграційні про-
цеси... 

Влітку, коли більшість 
із нас насолоджувалися 
відпочинком, «шевченків-
ці» активно працювали й 
підготували для своїх ша-
нувальників три прем’єри. 

У суботу, 21 вересня, 
глядачів потішать ексцен-
тричною комедією одного 
з найкасовіших драматур-
гів світу Рея Куні «Занад-
то одружений таксист». Це 
-режисерський дебют ак-
тора Миколи Бажанова. 

Федір Стригун запро-
сить тернополян на опере-
ту «Шаріка» Ярослава Бар-
нича. В’ячеслав Жила готує 
виставу про депутатські 
будні за п’єсою сербського 
драматурга Браніслава Ну-
шича «Народний депутат». 

Восени на публіку чека-
ють ювілейні творчі вечо-
ри народної артистки Укра-
їни Люсі Давидко та заслу-
жених артистів Богдана 
Стецька і Сергія Андрушка.

А ось, чи відбудуться 
«Тернопільські театральні 
вечори» - поки що не відомо. Адже 
місцева влада досі не віддала борг 

за минулий фестиваль - десять ти-
сяч (!) гривень. 

Юля ТИМКІВ. 

Новий сезон в обласному драматичному театрі ім. Тараса 
Шевченка цьогоріч стартує трішки швидше, аніж 
зазвичай - 15 вересня. До уваги глядачів, які не встигли 

на червневу прем’єру, - вистава-ілюзія «За крок до тебе».
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 Різноманітні розваги, які від-
бувалися тут, просто вражали. 
Навіть затяті буркуни, що зазви-
чай люблять посидіти вдома пе-
ред телевізорами, веселилися 
досхочу. Концерт для любителів 
української пісні, виступи колек-
тивів центру творчості та юна-
цтва, а ще - фестиваль «Пізнай 
своє місто», у рамках якого мо-
лодь грала у футбол, флорбол, 
стрітбол,  настільний теніс та 
баскетбол, демонструвала свою 
силу та спритність у показових 
поєдинках з карате і вільної бо-
ротьби.  Кожен міг обрати собі 
заняття до душі, взяти участь 
у цікавих квестах та майстер-
класах.

- Я вважаю, що такі захо-
ди дуже потрібні – зазначив 
ініціатор та співорганізатор 
дійства, власник торгівельно-
відпочинкового центру «Атріум» 
Тарас Демкура. – Наша молодь 
інтелектуально розвинена, зна-
ється на техніці, але значно від-
стає у фізичному розвитку. Тому 
сьогодні важливо пропагувати 

здоровий спосіб життя, адже це 
запорука нашого майбутнього. 

  Надовго запам’ятають тер-
нополяни і ретровиставку ав-
томобілів. Багато охочих мали 
можливість безкоштовно сфото-
графуватися біля «залізних ко-
ней» минулого століття.

 Також організатори підготу-
вали і виступи чемпіонів України 

із велотріасу. Молоді хлопці, які 
самі по деталях збирають вело-
сипеди, показували неймовірні 
трюки. Тендітні дівчата із спор-
тивного клубу «Метаморфоза» 
продемонстрували усю міць тен-
дітних жіночих рук, піднімаючи 
штанги з чималою вагою.

А у перервах між виступами 
спортсменів, Тернополя та гос-
тей файного міста розважали 
кращі тернопільські танцюваль-
ні колективи та юні вокалісти.  

Інна ДАНИЛКІВ,
Юля ТИМКІВ.

ПРОГУЛЯНКА 
З ВНУКОМ

Колись водила донечку,
Тепер веду онука
Дорогами в історію, –
Потрібна ця наука.
Від замку до театру
Маршрут наш проляга,
Тлумачу за порядком,
А хлопчик все вбира.
Про славного Данила –
Вояка й короля,
Про нього слава лине,
Як і про сина – Льва.
Веду біля Катедри
І далі – до Франка;
Здається, з кожним метром
Твердішає хода.
Максимко мій міцніє,
Немов, він Кривоніс;
Обоє ми радієм –
Тут волі дух проріс.
І наче Сагайдачний
В похід благословля:
«Ти, хлопче, не ледащий
Бракує лиш коня».
Доходим до Тараса,
Шепочем «Заповіт»,
Що в пам’яті не згасне
Через мільйони літ.
Звертаємо до парку,
Де голубіє став,
І каже внучок шпарко:
«Я ще мудрішим став».

Марія Тройчак.
м. Тернопіль.

Цирк – не лише 
для дітей

«Цирк Кобзов» існує з 1999 
року (засновник Микола Коб-
зов). Відтоді він дарує людям 
розваги та шоу європейського 
рівня. Вражають постановки но-
мерів, професійна майстерність 
артистів, адже більшість з них 
переможці, чи призери у своєму 
жанрі. В арсеналі цирку програ-
ми «V�vat» та «MA�NESS». Остан-
ня розрахована на дорослу пу-
бліку і є поєднанням різних ви-
дів мистецтва: танців, гімнасти-
ки, «ядерної» музики, гри світла 
та небезпечних трюків. Ідейна 
спрямованість робить її не лише 
розважальною, адже висвітлю-
ється проблема збереження до-
вкілля і захисту планети. Завдя-
ки чудовим виступам, артис-
ти звертають увагу глядачів на 
важливі питання, використову-
ючи різноманітні форми вира-
ження. Отже, циркове мистецтво 
здатне не лише приносити на-
солоду, а й робити дуже  корис-

ні справи.
Галопом за куліси! 
Усіх цікавить: «А що ж за 

сценою?»… Журналісти «На-
шого ДНЯ» завітали туди. Най-
більш цікаво було в гример-
ці: різнобарвні костюми, ко-
льорове пір’я, маски, - загалом 
все, що створює атмосферу свя-
та та безтурботності. Взагалі, 
як розповів художній керівник, 
балетмейстер-постановник, ре-
жисер Олег Ісакович Капустін, за 
кулісами багато людей творить 
шоу. Це - техпрацівники,  асис-
тенти, артисти: 

- Ми живемо великою друж-
ньою сім’єю, підтримуємо один 
одного. На манежі ви бачите 
близько 30 артистів, але набага-
то більше тих, хто творить свято, 
знаходиться за сценою. Над тан-
цювальними номерами працю-
ють хореографи, зокрема, Роман 
Боднач, постановник  першо-
го сезону «Танцюють всі», Олек-
сандр Лєщенко, фіналіст згада-
ного шоу, Ася Коваленко. Бага-
то костюмерів, гримерів… Пер-

линою нашої програми «V�vat» є 
номер дресирувальника Емануе-
ля Фаріни, де для догляду за тва-
ринами теж потрібні люди. Ось 
так і виходить, що всіх разом нас 
таки чимало.

Про атмосферу 
та взаємини в команді

Артисти зізналися, що в ко-
лективі погоду робить Олег Іс-
акович. Він настільки позитив-
ний і талановитий, що ставитись 
до нього погано просто не вихо-
дить, - усміхається учасник дуе-
ту «Смайли», клоун Ярослав Гри-
біник. 

Олег Ісакович об’єднує на-
вколо себе всю нашу циркову 
сім’ю та створює умови, щоб ми 
могли розкривати усі грані осо-
бистості, - зізнається артистка, 
танцівниця Альона Тимченко.

Звичайно, як і будь-де, інколи 
виникають суперечки. Але вони 
конструктивні, бо в усіх одна 
мета – показати глядачу якісне 
шоу та подарувати масу задово-
лення. Тому й від  артистів Ка-
пустін вимагає професіоналізму, 
знання своєї справи, адже «Цирк 
Кобзов» завжди прагне вража-
ти та дивувати.  Про це свідчить 
і номер Івана Малюти з велотрі-
алу (новий молодіжний напрям, 
що передбачає різні трюки на ве-
лосипеді), якого в команді нази-
вають просто веломеном.

 «Цирк Кобзов» дарує лю-
дям радість, сміх і, водночас, зму-
шує замислитися над серйоз-
ними речами, нести ідеї гума-
нізму, віру в людські можливос-
ті. Артисти прагнуть відійти від 
штампів та стереотипів, залиши-
ти позитивне враження про цир-
кове мистецтво. А ще когось на 
цьому святі на мить повернути  
в дитинство...

Віра ХОМ’ЯК.
P.S. Як придбати акційні 

квитки, можна дізнатися
 в ТЦ «Барвінок».

Коли приїде цирк?
«Цирк Кобзов», відомий в Європі, гастролює Україною з 

новою програмою. 16 вересня він завітає до файного міс-
та Тернополя. Всі охочі зможуть насолодитися феєрією та 
святом, а також відвідати виставки   екзотичних тварин 
«ТЕРАРІУМ» та «Динопарк Юрського періоду».

«Всі ми родом із дитинства», - казав Антуан де Сент 
Екзюпері. Кожен дорослий може, хоча б ненадовго, пере-
нестись у  цей чарівний світ завдяки цирку. Але чи  цирко-
ве мистецтво існує  лише заради таких цілей? Відповідь ми 
отримали в «Цирку Кобзов», побачивши його  шоу-програми 
«Vivat» та «MADNESS» у Львові.

Захоплюючі розваги 
на Театральному майдані
Упродовж кількох 

серпневих святкових 
днів Театральний 

майдан обласного центру 
був велелюдним, як 
ніколи.
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Свято Успіння Пресвятої 
Богородиці ознаменувалося 
для працівників пошти 

та бучаччан знаковою подією: 
цього дня було введено в обіг 
художній поштовий конверт 
із зображенням бучацького 
костелу, віддрукованого 
«Укрпоштою» тиражем 553 
тис. примірників, та проведено 
спеціальне погашення.

До речі, це вже п’ятий поштовий кон-
верт із тематикою Бучацького краю: 
у свій час було погашено конверти до 
100- річчя Бучацької гімназії ім. В. Гна-
тюка, двічі – до ювілею лауреата Нобе-
лівської премії Йозефа Агнона, а у 2010 

р. – до 750  річчя Бучача.
У погашенні художнього конверта з 

нагоди 250 -річчя костелу взяли участь 
голова РДА Василь Савка, міський голо-
ва Йосиф Мосціпан, настоятель храму 
Успіння Пресвятої Богородиці Даріуш 
П’єхнік, директор ТД УДППЗ «Укрпошта» 
Василь Юрчишин. Директор Бучацько-
го відділення ТД УДППЗ «Укрпошта»  Зе-
новія Остапишин привітала усіх із зна-
ковою подією і запросила Василя Савку 
та о. Даріуша здійснити перше спецпо-
гашення.

Унікальні конверти зі спецпогашен-
ням були в продажу лише один день 
28 серпня, а наступного дня штемпель 
спецпогашення був переданий у музей 
держпідприємства «Марка України».

«Простий приклад: у бюджеті-2013, 
за який, до речі, комуністи не голосу-
вали, на потреби освіти виділено аж 6,1 
відсотка ВВП. Це ледь покриє зарпла-
ти вчителям і викладачам вузів, але не 
вистачить на премії, наукові розробки, 
зміцнення навчальних баз. Причому, на-
віть ці суми витрачаються неефектив-
но, про що свідчать постійні корупцій-
ні скандали в освітньому відомстві. Гро-
шей бракує, кількість шкіл постійно ско-
рочується, кількість комерційних вузів 
– зростає», -  каже Симоненко.

Нам пояснюють, що в країнах ЄС ви-
трати на освіту складають у середньому 
5 відсотків від ВВП. Але не можна забу-
вати дві речі: за кордоном вища освіта в 
більшості випадків платна, як у приват-
них, так і в державних вузах. Студенти 
платять не тільки за навчання, але та-
кож за житло, харчування, підручники. 
Крім того, приватні підприємства, неко-
мерційні організації та профспілки на-
дають фінансову допомогу університе-
там й окремим студентам.     

Загалом, з точки зору держави, сис-
тема освіти у нас недорога. А от для 
батьків все не так. Журналісти нео-
дноразово підраховували, скільки ко-
штує зібрати дитину до школи. Тільки 
обов’язковий мінімум - форма, рюкзак, 
письмове приладдя обійдеться в Києві 
у 3-4 тисячі гривень. А середня зарпла-
та по країні - 3,4 тисячі. Плюс «вступний 
внесок», що сягає 5 тисяч гривень, і що-
місячні внески у фонд класу, школи і на 
подарунки вчителям. У кращому випад-
ку, навчання в «безкоштовній» школі 
однієї дитини з’їдає 10 відсотків сімей-
ного бюджету, а на практиці більшість 
наших громадян отримують зарплату 
нижче середньої...

У вузах ситуація не краща, але там 
головна стаття витрат - корупція, ствер-
джує лідер комуністів. Система зовніш-
нього тестування різко знизила рівень 
знань абітурієнтів - адже їм треба готу-
ватися до тестів, які вимагають знання 
«правильних» відповідей, а не предме-
та, і, водночас, зовсім не протидіють ко-
рупції, про що свідчить недавній арешт 
за хабар керівника одного з модних ки-
ївських вузів. Так само «продаються» за-
ліки, іспити, курсові, дипломні роботи і 
дипломи.

Тобто, освіта стає менш доступною, 
а якість її знижується. Фактично, систе-
ма освіти служить не поширенню знань, 

підготовці людей до виробничої діяль-
ності, а отриманню прибутків з держав-
ного, загальнонародного, по суті, ресур-
су.

Що пропонують комуністи для зміни 
ситуації в сфері освіти? Разовими захо-
дами тут не відбутися. Головна пробле-
ма полягає в тому, що ринковою у нас 
стала не тільки економіка, а й суспіль-
ство - все продається і купується. Цю 
хворобу доведеться лікувати довго.

При нинішній владі неможливо, ма-
буть, підвищити видатки на освіту до 
прийнятних розмірів. І річ навіть не у 
відсотках, а в доходах бюджету - доти, 
поки прибутки від роботи підприємств 
базових галузей будуть іти в офшори, а 
прибутки олігархів ховатися від оподат-
кування, бюджет залишиться напівпо-
рожній.

Протее, навіть і в цій ситуації мож-
на вирішувати деякі проблеми. КПУ з 
початку роботи Ради нинішнього скли-
кання подала 12 законопроектів щодо 
питань освіти.

Насамперед, це закони, спрямова-
ні на відновлення наукового потенці-
алу країни - про переведення економі-
ки України на інноваційну модель роз-
витку, підтримку наукомістких галузей,  
державні гарантії розвитку науки.

«Чому я починаю саме з цих проек-
тів? Тому що відновлення системи осві-
ти має починатися з появи державно-
го, а потім і соціального замовлення на 
освічених людей, - каже Петро Симонен-
ко. - Необхідно відновити потребу в гра-
мотних людях». 

Друга група законопроектів, роз-
роблених комуністами, спрямована на 
відновлення мережі дошкільних уста-
нов, дитсадків і ясел, відродження 
професійно-технічної освіти. Адже ро-
бітників зараз готують дуже мало, і ви-
пуск не задовольняє потреб навіть на-
півживої української економіки...

Мета третьої групи законопроектів 
– належний соціальний захисту педаго-
гічних працівників. «Ми запропонува-
ли два законопроекти, один з яких пе-
редбачає посилення соціального захис-
ту педагогів, які працюють на селі. Він 
був розглянутий Верховною Радою, але 
не підтриманий. Чому? Окремі депутати 
не приховували свого здивування - на-
віщо взагалі потрібен такий закон? Ось, 
наприклад, колишній аграрний маг-
нат, який нещадно грабував українське 
село, а тепер став нардепом, так прямо і 
сказав - а навіщо будувати будинки для 
вчителів, якщо села завтра зникнуть? 
Геніальна ідея!» - обурюється Петро Си-
моненко.

Саме так і гине українське село - не-
має будинку для лікаря, вчителя, моло-
дого фахівця. 

«Ми, однак, цей законопроект вже 
перереєстрували, і будемо домагатися 
його прийняття в подальшому. Думаю, 
ближче до виборів багато хто з депута-
тів згадає про виборців, і це дасть шанс 
на проходження багатьох важливих за-
конопроектів,» - стверджує Петро Симо-
ненко.

Інна МАТУШ.  

 «Підготовка   дітей до нового 
навчального року обійшлася 

дуже дорого батькам 
і майже нічого державі» 

Так вважає лідер фракції комуністів 
у парламенті, народний депутат 
Петро Симоненко. Про це він заявив під час 
зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

БУЧАЦЬКИЙ КОСТЕЛ – 
на поштовому конверті

У другому Чемпіонаті світу 
серед команд української 
діаспори, який стартував 

у Тернополі 27 серпня, взяли 
участь збірні з Канади, Естонії, 
Білорусі, Придністров’я, Іспанії, 
Польщі та Румунії.  

До них восьмою долучилася команда 
Тернопільської міської ради, аби сфор-
мувати дві повноцінні групи. Матчі від-
бувалися на стадіонах обласного цен-
тру за кубковою схемою.  Також україн-
ці з-за кордону мали змогу ближче по-

знайомитися з файним містом, яке свят-
кувало свій день народження.

29 серпня на центральному місько-
му стадіоні у фінальному поєдинку за 
Кубок діаспори зустрілися українці з 
Придністров’я та з Естонії. Гра між ними 
виявилася і справді видовищною та за-
хоплюючою та завершилася з рахунком 
5:2 на користь придністрян. Після фіна-
лу відбулося нагородження переможців 
та урочисте закриття змагань. Міська 
влада запросила спортсменів завітати 
до Тернополя і наступного року.

Кубок діаспори – 
в українців Придністров’я

Студентська універсіада. Вперше!
Уперше в Тернополі 20-22 вересня заплановано проведення 

спортивно-масового та культурно-розважального заходу 
«І студентська універсіада»,  повідомили у прес-службі 

міськради.
У програмі заходу змагання зі змішаного міні-футболу - на спортивному май-

данчику зі штучним покриттям національного економічного університету, змі-
шаного волейболу - у спортзалі національного технічного університету, дартсу, 
ch��rl�ad�r, перетягування линви, перегонів на туристичних катамаранах, стріт-
болу, перегонів на саморобних човнах та веслування на чотиримісних байдарках 
- у парку ім. Шевченка.

Також відбудеться святковий концерт за участю найкращих виконавців і тан-
цювальних колективів Тернополя та України, представників вищих навчальних 
закладів міста. 
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На Землі є ідеальне місто 
для життя 

Містечко Пьєнца розкинулося се-
ред мальовничих тосканських ланд-
шафтів Валь д’Орча. У ньому мешкає дві 
тисячі найщасливіших італійців. Бо саме 
Пьєнца - ідеальне місто для життя. Його 
звели в епоху Ренесансу на замовлен-
ня уродженця цих країв Папи Римсько-
го Пія ІІ - аристократа, гуманіста, поета і 
навіть автора еротичної новели. Ідеаль-
ним Пьєнцу зробило раціональне плану-
вання - гармонія між міськими мурами та 
природою - так, аби людина почувалася 
максимально щасливою. З часу створен-
ня першого у світі ідеального міста ми-
нуло півтисячоліття, ЮНЕСКО внесло ці 
краї до переліку світової спадщини. Нині 
Пьєнца переживає туристичний бум. А 
оселитися тут мріють тисячі людей. Але 
предки італійських аристократів посува-
тися не мають наміру. Нові будинки у міс-
ті чи навколо нього зводити заборонено 
- ідилія має лишатися непорушною.

«Банди» мавп-бабуїнів  
тероризують Кейптаун

Щонайменше, 16 великих угру-
повань бабуїнів тероризують райони 
Кейптауна. Сильні і агресивні звірі гра-
бують перехожих, відбираючи у них про-
дукти, й нерідко здійснюють квартирні 
крадіжки. У будинки городян вони зала-
зять по стінах і прикріплених пожежних 
драбинах, вибивають вікна та проника-
ють всередину житла. Їх головні «трофеї» 
- солодощі, хліб, крупи, і з незрозумілих 
причин - яскраві штори та м’які іграшки. 
У кінці 1990-х місцева влада заборони-
ла вбивати бабуїнів, після чого їх чисель-
ність різко зросла. Тепер страждають міс-
цеві мешканці, але переглядати закони в 
Південно-Африканській Республіці нара-
зі не маюбть наміру.  

Подружжя прожило разом  
71 рік і померло в один день

У місті Рокфорді, що в американ-
ському штаті Іллінойс, померло по-
дружжя, яке прожило разом 71 рік. Ро-
берт і Нора Ваєндс померли з різницею 
у кілька годин. 88-річна Нора відійшла 
з цього світу через 16 годин після смер-
ті свого 92-річного чоловіка. Ваєндси ви-
ростили п’ятеро дітей і 18 онуків. «Вони 
були справді нерозлучні - навіть за обі-
днім столом завжди трималися за руки», 
- сказала їхня донька Барб Мілтон. 

П’яні  лосі  взяли  
в облогу  будинок

У передмісті Стокгольма п’ятеро 
п’яних лосів не пустили чоловіка до  
власного будинку, загородивши про-
хід: довелося викликати поліцію. Як 
повідомляє «Th� L�cal», в цю пору року 
нетверезі лосі - звичне явище для Шве-
ції. Вони їдять гнилі яблука і п’яніють від 
цього. Поліцейські зазначають: нетвере-
зі лосі - дуже небезпечні. Тому чоловік по-
боявся протистояти їм сам і покликав до-
помогу. Після приїзду поліцейських лосів 
вдалося прогнати - вони подалися «свят-
кувати» в інше місце. 

«Порядна» Англія -  
центр наркозалежності

Як свідчить доповідь незалежно-
го дослідницького Центру соціальної 
справедливості, рівень алкогольної 
та наркозалежності у Британії один із 
найвищих в Європі, повідомляє ВВС. 
Дослідники розкритикували британ-
ський уряд за неспроможність адекват-
но відповісти на стан, що тільки погір-
шується, і який, за їхніми словами, може 
призвести до соціальної кризи. Згідно з 
доповіддю експертів, Британія має один 
із найвищих рівнів залежності від опіа-
тів, зокрема героїну. Дослідники також 
називають Британію центром нових син-
тетичних наркотиків, які зараз легаль-
но продаються в інтернеті. За останні де-
сять років у Англії подвоїлося число паці-
єнтів з проблемами, пов’язаними із вжи-
ванням алкоголю. 

Понад мільярд людей  
на планеті живуть убого
Генеральний секретар ООН Пан Гі 

Мун у новій доповіді «Гідне життя для 
всіх» повідомив, що понад мільярд осіб 
на планеті живуть в умовах крайньої 
бідності. У регіонах, що розвиваються, 
значна частка людей живуть менш, ніж 
на 1,25 долара на день. Занадто багато 
людей стикаються з серйозними пробле-
мами у сферах охорони здоров’я та осві-
ти. Прогресу заважає нерівність у дохо-
дах за ознакою статі та етнічного похо-
дження, віку і місця проживання.

Війна в Сирії  
відкладається… поки що
Війна в Сирії відкладається щонай-

менше на тиждень. Початку, так зва-
ної «обмеженої операції», оголошеної 
президентом США Бараком Обамою, 
очікували вже. Однак, він вирішив зару-
читися підтримкою конгресу.  Голосуван-
ня відбудеться наступного тижня. До та-
ких дій Вашингтон вдався після повідо-
млення про застосування у Сирії хіміч-
ної зброї проти мирного населення. Цей 
факт розслідували інспектори ООН, але 
через можливе вторгнення американ-
ців вони залишили Сирію. Держсекре-
тар США Джон Керрі наводить дані аме-
риканської розвідки: у Сирії застосували 
зарин і жертвами стали 1429 осіб. Сирій-
ський президент Башар Асад стверджує, 
що хімічну зброю використали опозиціо-
нери, за якими стоїть Вашингтон. Наразі 
У Сирії створюють «живі щити» на випа-
док іноземних авіаударів. 

Словаки відгородилися від 
циган величезною стіною

У словацькому місті Кошице зве-
ли стіну, яка відгородила місцевих 
мешканців від циганів, що живуть по-
сусідству. Влада збудувала стіну до-
вжиною 30 метрів та висотою два ме-
три. Іншого способу захиститися від ан-
тисанітарії і злодійства ромальських сусі-
дів не знайшли. Місцеві жителі впевнені: 
стіна допоможе зробити їхнє життя без-
печнішим, а крадіжок буде менше. Так, в 
одному з районів Кошице - найчисельні-
шому ромському поселенні в країні, -  на 
території всього в один квадратний кіло-
метр живе близько шести тисяч кочівни-
ків: по 15 осіб в однокімнатній квартирі. 
90 відсотків з них - безробітні, через що 
зростає злочинність. Через багатоміль-
йонні борги в будинках немає води і світ-
ла, а сміття не вивозили роками. Тим ча-
сом, Єврокомісія побачила у паркані про-
яв антициганскої ксенофобії і просить 
знести стіну. Паркан у Кошице - не єди-
ний в країні. Словацькі журналісти нара-
хували ще 13 таких антициганських заго-
рож.  

Азаров приготував  
для населення істотне  

подорожчання газу
Кабмін подав до парламенту за-

конопроект, яким планується підви-
щення ціни на газ до рівня середньо-
світових. Ініціатори законопроекту за-
значили, що підвищення пов’язане із 
зростанням витрат домогосподарств 
на оплату компослуг через подальше 
подорожчання природного газу. У до-
кументі зазначається: «Подорожчання 
газу для населення у зв’язку з приве-’язку з приве-язку з приве-
денням його цін до рівня середньосві-
тових при подальшій децентралізації 
систем теплопостачання спричинить 
суттєве зростання частки витрат до-
могосподарств на оплату комунальних 
послуг». Крім того, в уряді запропону-
вали обмежити перехід квартир на ін-
дивідуальне опалення та гаряче водо-
постачання. 

Янукович звинуватив  
попередників  

у розбитих дорогах

Із наступного року в Україні роз-
почнеться ремонт міських доріг, по-
відомив Віктор Янукович україн-
ським телеканалам. За словами Пре-
зидента, дороги на Заході країни на-
багато кращі через підготовку до 
Євро-2012. При цьому, на Сході держа-
ви дорожнє покриття дещо гірше. Ві-
ктор Янукович також заявив, що з 2004 
до 2010 року тодішньою владою була 
зроблена велика помилка, яка і впли-
нула на якість доріг. Вона полягає у  різ-
кому підвищенні тарифів на залізни-
цю, через що активніше розвивався ав-
тотранспорт. «Дороги не були готові до 
вантажів. Вантажівки розбили наші до-
роги. Була помилка в прорахунку…. Ми 
накопичуємо матеріали. У 2014 році 
почнемо робити міські дороги», - за-
значив Глава держави.

Більше половини одягу -  
китайське барахло

За даними виконавчого дирек-
тора асоціації «Укрлегпром» Тетяни 
Ізовіт, зараз близько 60 відсотків 
одягу, що продається в країні, за-
возиться з Китаю. На ринку взуття 
ситуація ще гірша - там китайська 
продукція займає 85 відсотків ринку. 
За словами Ізовіт, головна проблема 
полягає в тому, що значну частку ки-
тайського ширвжитку завозять неле-
гально. Контрабанда сягає мінімум $6 
мільярдів щорічно. «Це - те, що без по-
датків, надходжень до бюджету тощо», 
- сказала Тетяна Ізовіт. Раніше пові-
домлялося, що вітчизняним фабрикам 
через загрозу закриття доводиться 
шити одяг за кордон дешевше, ніж для 
України. Таким чином, у дорогих бути-
ках за великі гроші продають українсь-
кі речі.

Кожен п’ятий дає хабара 
За останній рік хабарі давали 

18,9 відсотка наших співвітчизни-
ків, свідчать результати опитування 

компанії TNS в Україні. Водночас, 77,6 
відсотка респондентів визнають необ-
хідність дачі хабара. Із них - 28,2 від-
сотка вважають, що без цього в Украї-
ні нічого не можна вирішити. Лише 9,6 
відсотка опитаних переконані: без ха-
бара можна обійтися у більшості ви-
падків, а 12,8 вважають, що хабар не по-
трібен взагалі. При цьому, 70,1 відсотка 
респондентів заявили, що загалом усе, 
що відбувається в Україні, рухається у 
неправильному напрямку.

Наша іпотека уп’ятеро  
дорожча від американської

Згідно з результатами дослід-
жень іпотечного агентства «Freddie 
Mac», ставки  іпотечного кредиту-
вання в Україні у п’ять разів вищі, 
ніж у США. Так, у Штатах житловий 
кредит терміном погашення у 30 років 
складає 4,58 відсотка, а іпотека тер-
міном на 15 років - близько 3,6 відсо-
тка. Для порівняння: в Україні реальна 
ставка за іпотечними позиками ста-
новить близько 23 відсотків. Ця циф-
ра уп’ятеро перевищує аналогічний 
показник у США. Експерти поясню-
ють таку значну різницю загальними 
ризиками, які притаманні українсь-
кій економіці. А також тим, що у США 
іпотечний ринок більш розвинений, а 
економіка - стабільніша.

«Укрпошта» підвищила  
тарифи на пересилку  

посилок і листів
Із 1 вересня відправити посилки 

або листа поштою стало дорожчим 
на 15 відсотків. Нові тарифи затвердив 
Кабмін. Якщо до цього часу відправити 
посилку вагою до 10 кг можна було за 
3,7 грн., то з 1 вересня доведеться за-
платити мінімум 5,1 грн. Плюс - 4,02 
грн. за кожен додатковий кілограм (з 
урахуванням ПДВ). Ціна всередині об-
ласті - 2,64 грн. плюс 2,04 грн. за кожен 
кілограм. Зросли тарифи і на відправку 
посилок та листів за кордон. У Нацко-
місії з регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації пояснили такий крок 
ростом вартості паливно-мастильних 
матеріалів, обслуговування транспор-
ту, зарплати співробітників, тарифів 
на електроенергію, оренду тощо. У Ка-
бміні сподіваються таким чином ще й 
збільшити прибутковість «Укрпошти» 
вдвічі - до 80 млн. грн.

«Укрзалізниця» возить  
пасажирів в іржавих  

вагонах і бере за це дорого
Потяги, які возять туристів на 

Південь України, вже давно викорис-
тали свій термін придатності, але 
продовжують курсувати, повідомляє 
ТСН. Старі  вагони їздять без кондиці-
онерів, з розбитими вікнами і брудною 
білизною. Пасажири нарікають: на по-
стіль страшно покласти голову через 
бруд. Вікна у вагонах настільки чорні, 
ніби не милися десятиліттями. Захо-
дити до туалетів потрібно вкрай обе-
режно: все заіржавіло, крани протіка-
ють, відсутній туалетний папір. Послу-
гами залізниці все більше невдоволе-
них. У мережі з’явився сайт, де пасажи-’явився сайт, де пасажи-явився сайт, де пасажи-
ри розміщують свої фото та враження 
від подорожей українськими поїздами. 
І цікавляться, як користуватися зіпсо-
ваною розеткою, як вночі полювати на 
вагонних тарганів, як закрити злама-
не вікно у купе. «Укрзалізниця» - у жах-
ливому стані. Якщо рухомий склад не 
будуть регулярно оновлювати, то за 
п’ять років українцям не буде на чому 
мандрувати: 95 відсотків поїздів зні-
муть з експлуатації.

Україна Світ
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Подорож,  
що змінила життя

Коли ми приїхали в Індію, 
були вражені красою природи 
та духовним багатством цієї 
країни – ділиться враження-
ми Зоряна. – Відразу ж розвія-
лися всі стереотипи про Індію 
як країну третього світу. Як 
виявилось, тут мешкає велика 
кількість слов’ян. Багато жінок 
приїжджають сюди народжу-
вати. Завдяки хорошій еколо-
гії, дітки тут здоровіші і розви-
ваються набагато швидше.

Зоряна за фахом перукар 
та стиліст-візажист. На той час 
вона мала у Тернополі власну 
справу. Однак поїздка в Індію 
кардинально змінила її життя. 

- Я помітила, що і там на-
шим землякам потрібні послу-
ги перукаря, – розповідає жін-
ка. - Звичайно, це трішки інша 
специфіка, ніж в Україні. Там 
користуються більшим попи-
том афроплетіння, креативні 
стрижки та фарбування. Саме 
те, у чому я не могла повністю 
розкрити себе в рідному місті. 
Адже у нас люди стриманіші, 
зовсім інший менталітет. 
Романтичне  
весілля на Гоа

Відтоді осінь, зиму та вес-
ну Зоряна та її чоловік Еду-
ард проводять в Індії. Вони тут 
працюють, а у вільний час по-
дорожують. Вже відкрили для 
себе Таїланд, Малайзію, Сінга-
пур, Камбоджу. А влітку при-
їздять в Україну до рідних та 

друзів, адже в цей час в Гоа пе-
ріод дощів. 

- Ми вже маємо в Індії 
свою базу клієнтів, завоюва-
ли собі ім’я, наш бренд впіз-
нають, - розповідає тернопо-
лянка. - Також співпрацюємо з 
фірмою, яка організовує весіл-
ля на Гоа( ��a��dd���.r�).  Сьо-��a��dd���.r�).  Сьо-.r�).  Сьо-r�).  Сьо-).  Сьо-
годні це дуже модно. Молоді 
пари із слов’янських країн охо-
че приїжджають в Індію, щоб 
одружитися. Святкують весіл-
ля на березі океану з урочисто 
оформленою аркою, пелюст-
ками квітів на заході сонця. Це 
виглядає дуже романтично. За 
бажанням молодят, церемонія 
відбувається в європейсько-
му або індійському стилі. Якщо 
обирають останній, одягаємо 
наречену в сарі, а ноги і руки я 
розмальовую хною. 
Країна радості та 
духовних цінностей

За словами Зоряни, в Індії 
салони краси діляться на чо-
ловічі та жіночі. До того ж чо-
ловічих набагато більше, адже 
особи сильної статі приділя-
ють своїй зовнішності наба-
гато більше уваги і часу, аніж 
жінки. 

Індійки мають дуже краси-
ве густе та блискуче волосся. 
Але вони роблять з нього пере-
важно лише три зачіски - тра-
диційну косу, заміжні жінки за-
кручують «гульку» і прикра-
шають живими квітами, дівча-
та ще можуть зібрати волосся 
у хвіст. Зазвичай, жінки не пра-
цюють, займаються домом та 

вихованням дітей. Вони не ма-
ють можливості самовирази-
тися, проявити себе у чомусь.

- Якщо охарактеризува-
ти Індію кількома словами, 
то я б сказала, що це кольоро-
ва країна, радісна та перепо-
внена енергетично, - зізнаєть-
ся Зоряна. - Жителі Гоа дуже 
щирі, миролюбні та відкри-
ті. Сюди приїздять, щоб від-
шукати гармонію. На цій зем-
лі духовні цінності переважа-
ють над матеріальними. Інко-
ли буває так, що людина при-
їжджає з поганими думками і 
намірами, тому Гоа не приймає 
її. Є випадки, коли туристи за 
один-два дні повертаються до-
дому. Інші ж залишаються тут 
назавжди. 

Корови на вулицях, 
а слони у храмах

Дуже часто Індію асоцію-
ють зі слонами. Складається 
враження, що вони там повсю-
ди. 

- Я також так думала, - зау-
важує Зоряна. -  Але насправді 
це не так. У цій країні на кож-
ному кроці можна зустріти ко-
рів. Вони тут священні твари-
ни. Їх можна побачити навіть 
на пляжах, вулицях та проїж-
джих частинах. Поблизу джун-

глів можна зустріти зграї мавп, 
а от слони живуть на спеціалі-
зованих фермах, у заповідни-
ках, при храмах, у багатих лю-
дей, адже їх утримання дуже 
дороге.  

Загалом же Індія надзви-
чайно доступна країна як для 
туристів, так і для постійно-
го проживання. Візу отримати 
нескладно. А ось житло тут ви-
наймати дешевше, аніж в Укра-
їні і ціни на продукти харчу-
вання набагато нижчі.  
Цікаві проекти  
для рідного міста

Під час перебування в Тер-
нополі Зоряна не працює. Од-
нак нещодавно жінка взя-
ла участь у створенні образів 
учасниць святкової акції «Тер-
нопіль - моє місто». Дівчата у 
червоних сукнях з неймовір-
ними зачісками та макіяжем 

на Спаса пригощали тернопо-
лян яблуками. Особливо вра-
жали неординарні зачіски май-
стрині з лозами у волоссі. Та-
кий флеш-моб дуже сподобав-
ся перехожим. Люди радо зу-
пинялися, дякували за гостин-
ці та хороший настрій. 

Талановита тернополянка 
каже, що готова підтримувати 
такі цікаві проекти, адже лю-
бить рідне місто і їй приємно 
зробити для нього щось хоро-
ше. Тож з нетерпінням чекати-
мемо нових образів від Зоряни 
Жукової. А поки що вона з чо-
ловіком планує нову подорож  
і з настаннях осінніх холодів 
помандрує до свого мальовни-
чого раю на березі Індійського 
океану. 

Юля ТИМКІВ.

На землі є місця, де час іде повільніше, а життя 
схоже на казку. Одним з таких куточків світу 
є Гоа – маленький рай на березі Індійського 

океану. Саме тут живе і працює тернополянка Зоряна 
Жукова. Три роки тому вони разом з чоловіком 
вперше побували в Індії як туристи. Ця країна 
сподобалася їм настільки, що вирішили  
повернутися туди. 

Гоа - один з найменших за 
площею штатів на півден-
ному заході Індії. Його бере-
ги омиває Аравійське море, яке 
є частиною Індійського оке-
ану. За древніми легендами, 
цю райську місцевість ство-
рив один з найповажніших ін-
дійських богів - Вішну, осушив-
ши частину моря. У цьому пре-
красному куточку він поселив 
десять мудреців. Вони могли 
тут насолоджуватися жит-
тям, вранці медитувати і за-
йматися йогою. 

Гоа дуже довго було під 
владою буддиських монахів. 
Однак дуже швидко після від-
криття цього краю європей-
цем Васко да Гамою, він став 
колонією Португалії. Місце-
вим жителям протягом ба-
гатьох століть активно 
нав’язували католицизм. Тому 
тут збереглося багато краси-
вих католицьких храмів. 

Лише в 1987 році Гоа офі-
ційно став 25 штатом Індії. 
Сьогодні це улюблене місце мо-
лоді, творчих людей та голлі-
вудських знаменитостей.

Тернополянка 
Зоряна Жукова

створює образи наречених в Гоа 
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Незважаючи на те, що 
цю допомогу виплачує 
фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати 
працездатності, нарахований на 
неї єдиний соціальний внесок 
сплачує роботодавець за рахунок 
власних коштів. 

Також суми допомоги не входять до 
складу оподатковуваного доходу, а тому 
податок на доходи фізичних осіб з них не 
утримується.

Оскільки розмір допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами входить до бази 

для нарахування єдиного соціального 
внеску, то період перебування у такій від-
пустці буде враховуватися до страхового 
стажу.

Детальніші роз’яснення з даного пи-
тання розміщені на веб-порталі Міндо-
ходів України (m��rd.��v.�a) та суб-сайті 
Міндоходів у Тернопільській області 
(trm��rd.��v.�a), а також у центрі обслу-
говування платників податків Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ.

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів в області

Авто краще 
переоформити

Місяць тому у знайомого 
купив автомобіль, але не пе-
реоформив на себе, а взяв гене-
ральне доручення. Чи можуть 
конфіскувати авто, якщо мій 
знайомий візьме кредит і не 
виплатить його.

Микола Євгенович.

У такому  випадку авто дій-
сно можуть конфіскувати. Гене-
ральна довіреність, яку вам дав 
знайомий (власник авто), не пе-
редбачає зміни права власнос-
ті. Іншими словами, авто і на-
далі належить йому. Тому авто-
мобіль  можуть арештувати (за-
боронити відчуження) за бор-
ги знайомого. Варто зауважити, 
що це стосується не тільки неви-
плати кредиту, а й інших боргів, 
які можуть у нього виникнути. І, 
на жаль, такі випадки дуже часто 
трапляються.

Тому раджу автомобіль пере-
оформити на себе та вберегтися 
від неприємностей.

Не терпіть 
недбалості сусідів

Я пенсіонерка,  живу в ба-
гатоповерховому будинку на 
першому поверсі. Сусіди наді 
мною уже кілька разів зали-
вали  мою квартиру водою, 
і нанесли мені матеріальну 
та моральну шкоду. Але я ні-
куди не зверталася. Що роби-
ти, якщо мою квартиру зно-
ву залють, куди звертатися?

Марія Іванівна.

Звичайно, ситуація не з при-
ємних, але у таких випадках не 
треба зволікати. Якщо зали-
вають вашу квартиру, переду-
сім необхідно викликати спів-
робітників ЖЕКу, або керів-
ника ОСББ для складання від-
повідного акту обстеження. 
При цьому, якщо є така мож-
ливість, оглянути й квартиру, з 
якої, на вашу думку, текла вода. 
Обов’язково потрібно просте-
жити за тим, щоб в акті було ві-
дображено причину залиття ва-
шої квартири. 

Потім  слід замовити  неза-
лежну  експертизу, в результаті 
якої ви отримаєте розширений 
документ про незалежну оцін-
ку вартості матеріальних збит-
ків, яких ви зазнали. 

Після отримання актів об-
стеження та незалежної експер-
тизи, у вас буде достатньо дока-
зів для звернення до суду. 

Тому раджу реагувати на 
такі випадки одразу, не зволі-
каючи. Після того, як ваші сусі-
ди зрозуміють, що за заподіяну 
шкоду треба платити, думаю, 
вони зроблять належні висно-
вки.

Роман РУСНАК,
юрист, член 

Національної спілки 
журналістів України.

У ДТТ, що трапилася минулої 
неділі на Збаражчині, вижила 
тільки одна людина, троє 

загинуло. Виїзд на смугу зустрічного 
руху - таку причину аварії поблизу 
села Колодно назвали фахівці, 
повідомили в обласній міліції.

Як розповів начальник сектору профілак-
тичної роботи обласного управління ДАІ Ва-
силь Барановський, у результаті зіткнення 
«Вольво» та «Фіат-Дукато» загинули водії 

обох транспортних засобів і пасажир фурго-
на. Ще одна пасажирка мікроавтобуса з важ-
кими травмами доправлена до реанімаційно-
го відділення Збаразької райлікарні.

Свідки аварії кажуть, що від сильного уда-
ру мікроавтобус буквально змело з дороги і 
кинуло за декілька метрів на узбіччя. З ма-
шини випали водій, котрий загинув на міс-
ці, і одна з пасажирок. Це, до речі, й врятува-
ло жінці життя, бо інший пасажир, який зали-
шився всередині - згорів, адже «Фіат» охопи-
ло вогнем. «Вольво» ж зупинилося лише піс-
ля того, як перекинулося в посадці. Що відбу-
валося в цей час з водієм - невідомо. Є припу-
щення, що чоловік міг заснути за кермом, але 
це з’ясує слідство. 

За фактом автопригоди (стаття 286, час-
тина 3 КК) відкрито кримінальне прова-
дження. 

З банкомату
 викрали гроші
Інформація про крадіжку 

грошей із банкомату, 
встановленого в 

Тернопільській обласній 
дитячій лікарні, надійшла 
до працівників міської 
міліції з лікувального 
закладу. 

Як повідомили у секторі 
зв’язків з громадськістю УМВСУ 
в області, на місце події виїхали 
слідчо-оперативні групи облас-
ного та міського підрозділів мі-
ліції. 

Невідомі зловмисники, по-
шкодивши замки вхідних дверей, 
проникли  досередини приміщен-
ня лікарні, де на першому поверсі 
встановлений банкомат. Застосу-
вавши автоген, злодії пошкодили 
банкомат і викрали готівку - по-
над 180 тисяч гривень. До слова, 
банкомат не був обладнаний сиг-
налізацією, приміщення не охоро-
няли. 

Крадіжку внесено до єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 
Слідчі кваліфікують злочин час-
тиною 3 статті 185 Кримінально-
го кодексу. 

Розкриття резонансного зло-
чину - на контролі керівництва 
обласної міліції.

Прокуратура 
підтримала державне 
обвинувачення у 

кримінальному провадженні 
стосовно викладача одного 
з тернопільських вузів 
за фактом одержання 
неправомірної вигоди 
та студента цього ж 
навчального закладу за 
фактом надання хабара 
викладачу, повідомили у 
прес-службі прокуратури 
області.

Викладач, будучи членом де-
ржавної екзаменаційної комісії 
національного економічного уні-
верситету, вимагав через старосту 
навчальної групи у кожного зі сту-
дентів заочної форми навчання 
неправомірну вигоду за вплив на 
прийняття членами державної ек-
заменаційної комісії позитивного 
рішення щодо складання ними 
державного іспиту та захисті ма-
гістерських робіт. Зокрема, за 
успішне складання державного 
іспиту кожен із восьми студентів 
заплатив викладачу через старо-

сту групи по 200 гривень. А успіш-
ний захист магістерських робіт 
«коштував» дорожче. Викладач, 
як керівник робіт у трьох студен-
тів навчальної групи, вимагав у 
кожного вже по 4 тисячі гривень. 
Проте цими коштами освітянин 
так і не скористався. Його кримі-
нальну діяльність припинили 
правоохоронці. 

За результатами досудового 
розслідування кримінального 
провадження прокуратура області 
скерувала до суду обвинувальний 
акт з угодами про визнання вину-
ватості, як стосовно викладача за 
одержання неправомірної вигоди, 
так й стосовно старости групи - 
за надання неправомірної вигоди 
викладачу. 

Тернопільський міськрайон-
ний суд, прийнявши до уваги пози-
тивні характеристики обвинуваче-
них, засудив викладача до сплати 
штрафу у сумі 20400 гривень, а 
старосту групи - до 5100.

Вирок Тернопільського місь-
крайонного суду набрав законної 
сили.

Обласна прокуратура здійснює 
процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні, розпочатому 

стосовно начальника одного з відділів інспекції 
державного архітектурно-будівельного 
контролю в області за фактом отримання 
неправомірної вигоди. 

Встановлено, що на-
чальник одного з відділів 
інспекції ДБК області вима-
гав у мешканця Козівсько-
го району хабара за спри-
яння у прийнятті докумен-
тів та позитивному вирі-
шенні питання щодо отри-
мання дозволу на початок 
виконання будівельних робіт з реконструкції діючого тор-
гового закладу, а також непритягнення до адмінвідпові-
дальності за самовільне часткове будівництво, повідоми-
ли у прес-службі прокуратури області. 

Своє сприяння посадовець «оцінив» у тисячу американ-
ських доларів. Проте, скористатися незаконно отримани-
ми коштами не вдалося - зловмисника затримали право-
охоронці. 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження 
за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 
Згідно із санкцією інкримінованого злочину, посадовцю 
загрожує до 10 років позбавлення волі. 

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвока-

тів, які залучаються до надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги. Заяви 
для проходження конкурсу приймають-
ся Головним управлінням юстиції у Тер-
нопільській області, а також всіма район-
ними, міським управліннями юстиції до 2 
жовтня 2013 року.

З повним текстом оголошення можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті Го-
ловного управління юстиції у Тернопіль-
ській області (http://�blj��t.t�.�a/?pa��=c�
���lt&c����lt�d=4260&��b=).

Тернопільське міське 
управління юстиції

Юридична 
консультація 
“Нашого ДНЯ“

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами податком не обкладається

Аварія 
на Збаражчині 
забрала 
три життя

За дозвільні документи чиновник 
вимагав  тисячу доларів

Студент вузу збирав для викладача 
хабарі: засудили обох
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гніздечко
Сімейне

На струнах серця

* * *
… Потрібний дощ,
щоб мати 
ще одне маленьке небо - 
парасольку. 
Щоб припасти 
устами
до вимоклих
трояндових пелюсток
і, як у дитинстві,
спити з них
трунок 
дивного смаку. 
Щоб прозорі краплі
маленькими 

діамантами
розсипалися
на розвіянім 
волоссі.
Потрібний дощ, 
аби якийсь дивак
збудував з райдуги
містка
і перекинув 
від мене - до вас.
Ви ж чекаєте 
на іншому кінці землі? 

* * *
Складаю дні 
в шухлядку потаємну -
уже зібралась 

купка чимала. 
У понеділки
щось загадувала,
встигнуть все спішила,
і  у вівторки 
в клопотах жила. 
По середах, як завжди -
справи…
Ось і четвер, -
світанок, день,
не зогляділася, - 
вже й ніч у вікна зазира. 
У п’ятниці… 
цього - не встигла, 
це - не доробила…
Яка ж коротка
звичайнісінька доба! 
Сни утікали
по суботніх ранках.
А у неділю
думала про завтра…
Минає час
у суєтті щоденній.
Стає в шухлядці
більше днів. 
Направду кажуть:
часто забуваємо
спинитись,
озирнутись, 
глянути у небо…
Й не думаєм, 
що не буває 
двох життів…

* * *
Два кольори - 
земля і небо.
Два кольори - 
життя і смерть.
Два кольори -
спогад і забуття.
Два кольори - 
сьогодні і завтра.
Два кольори - 
чорне і біле…
У нас є вибір?

Ольга ЧОРНА. 

Єва, Марк, Настуся тут -
у Тернополі ростуть.
Ніби цвіт квітковий,
сонце світанкове.
Хай зростають, любі,
У них завтра буде!   
На фото Івана ПШОНЯНА  
і Ольги ЧОРНОЇ:  
маленькі тернополяни  
Єва і Марк Мороз; 
тернополяночка Настуся Ковальчук.

Його картини 
споглядають на світ 
фантастичними очима 

незнайомки. Великі, гарні очі 
кольору волошок і неба. Ці очі 
- минуле, яке уже ніколи не 
дасть йому волі. 

Очі коханої він виводив на тлі не-
бес. Вони дивилися крізь вимоклі 
осінні вікна. Усміхалися танцюючо-
му вітру. У них сумувало смеркан-
ня. Ними раділи квіти. Він малював 
їх безупину. 

Звичайнісінький сільський 
хлопчина любив фарби і олівці. Ди-
тяча рука творила сюжети, гідні по-
диву. Микола й сам інколи не розу-
мів змісту малюнка. Просто, душа 
хотіла щось повідати світові й лю-
дям. 

Кожному малюнку хлопець при-
думував неймовірні назви: «Ніч, яку 
моя мама гріє казкою», «Упійманий 
сон», «Срібні коні, яких не можу на-
здогнати»…

Після школи Микола вступив 
до художнього училища. Педаго-
ги пророкувати простакуватому, 
сором’язливому студентові майбут-
нє великого майстра. 

У неповних дев’ятнадцять він зу-
стрів, як гадав, свою Музу. Кохання 
для юного художника виявилося та-
ким непростим і фатальним, як не-
сумісне поєднання барв на його кар-
тинах, яке насправді творило диво-
вижну гармонію. 

Миколине життя і творчість були 
сповнені очима коханої. Веселі, за-
плакані, сполохані… Визирають то з 
дощу, то з ночі, то просто притихли 
на білому папері. Шалено-прекрасні, 

наївні й звабливі… Скільки тих очей 
він намалював?! 

Одного дня Муза відвернулася 
від нього. Ким Микола був для пеще-
ної міської панночки? Простим сіль-
ським парубком. Чи кохала його? По-
чуттів не мала, лише порожні слова, 
у які він не міг не вірити. Їй подоба-
лось, що він, кращий студент, приді-
ляє їй увагу. Що пише її потрети. Що 
фантастично малює її очі. Їй заздри-
ли друзі та однокурсники. Для неї ж 
це була чергова перемога. 

- Ти не повернешся? - запитав.
- А навіщо? - здивувалася.
- Бо я… я кохаю тебе. 
- Що ти розумієш у коханні? 
- Ти - моя Муза. 
Вона зухвало засміялася. 
- Я не зможу без твоїх очей. 
- Знайдеш інші.
- Таких більше немає.
- Дивак ти. Простий, наївний і… 

добрий. Бувай!
- Я не відпущу тебе… Ні… Не від-

пущу, - шепотів сам до себе, бо Муза 
вже пішла.  

Ці очі взяли його у полон вічно-
го безумства. І переслідували навіть 
уже хворого. 

Микола тримав олівці під по-
душкою, носив у кишенях. Малю-
вав ту, через яку втратив розум, на-
віть на клаптиках паперу. Згодом ді-
вчина «подорослішала». Це вже була 
жінка із знайомими очима. Миколу 
запитували: «Хто це?» Відповідав: 
«Вона». 

Коли недуга загострилася, малю-
вав лише контури, лінії. І підстругу-
вав, за звичкою, олівці й постійно 
тримав їх на похваті. Але Вона в його 
уяву уже не приходила… 

Ольга ЧОРНА. 

Етюд

Загубилися 
в небі дві зорі

Усе закінчилося так 
швидко, як раптовий літній 
дощ. Ти пішов... Той день, 
коли ми з тобою розлучи-
лися, досі ятрить мою душу. 
Серце болить і плаче. Тепер 
я знаю, як важко когось ко-
хати і не бути коханою. 

Ти був моєю першою 
любов’ю, моєю мрією і щас-
тям. Я уже нікого не поко-
хаю так сильно, як тебе. Це 
почуття залишиться наза-
вжди. 

Кажуть: час лікує. А мені 
без тебе дні, неначе вічність. 
Я з сумом згадую наш пер-
ший поцілунок, дотик тво-
їх ніжних рук. У нічному 
небі шукаю дві зорі, які ми 
колись назвали своїми, по-
клявшись у вічному кохан-
ні. І ... не знаходжу. Сльоза 
котиться по щоці, а ти так 
хотів, щоб я усміхалася.

Як же тебе забути? А, 
може, ти повернешся і ми 
знову будемо щасливі?

Валерія К. 
м. Тернопіль 

Чоловіки й жінки

Такі ми 
різні...

Серце  чоловіка б’ється 
повільніше – приблизно 65 
ударів за хвилину, у жінок 
– майже 72. Але, незважаю-
чи на таку економну робо-
ту, про серце представни-
ків сильної половини не ска-
жеш, що воно довше залиша-
ється здоровим.

Мозок чоловіка важить 
у середньому на сто грамів 
більше, ніж мозок жінки. Але 
це зовсім не означає, що чо-
ловіки більше тяжіють до ін-
телектуальної діяльності – у 
порівнянні з ними жінки на-
багато довше зберігають ро-
зумову працездатність.

Чоловік значно рідше 
скаржиться на своє здоров’я, 
однак жінка здатна терпіти 
біль, при якому навіть Гер-
кулес утратив би свідомисть. 
Ніхто не знає, як чоловік пе-
реніс би пологи...

У порівнянні з жінками 
чоловіки гірше піддаються 
гіпнозу.

Чоловіки і жінки по-
різному сприймають гумор. 
Наприклад, прекрасній статі 
не до душі анекдоти, у яких 
сміються над слабкими.

У небезпечних ситуаціях, 
які вимагають негайних дій, 
чоловіки реагують значно 
повільніше від жінок. Мож-
ливо, це пояснюється тим, 
що у жінок швидше відбува-
ється обмін речовин.

Просто життя 

принцеса
ДощоваОльга молила Бога 

про одне: повернути 
до життя її єдину 

доньку, її кровиночку. 
Та Іринка згасала, мов 
свічка. Лікарі безпорадно 
розводили руками. А тут ще 
ці видіння…Вони мучили 
Ольгу, переслідували… 
Здавалося: це навіть не сон, 
а відбувається насправді. 
Кому могла розповісти 
про це Ольга? Відкрити 
таємницю, яку носила у собі 
ось уже майже шістнадцять 
років.

Вона була тоді лише на дру-
гому курсі. Після його закінчен-
ня хотіла вчитися далі – мріяла 
стати лікарем. І раптом це кохан-
ня… Воно захопило її, як весняна 
повінь. Ольга навіть не опирала-
ся – плила за течією  міцних чоло-
вічих рук, жагучої пристрасті, чо-
гось п’янкого і солодкого, невідо-
мого їй досі.

Чоловік, якого вона так без-
тямно любила, був набагато стар-
шим від неї.  Ольгу це не лякало, 
навпаки, потай гордилась, що її 
кохав вродливий, впевнений у 
собі, забезпечений чоловік. Заси-
пав Ольгу дорогими дарунками. 
Не раз відчувала на собі заздрісні 
погляди одногрупниць, коли при-
ходила у новому модному платті 

чи кофтині.
Інколи вона все-таки запиту-

вала коханого: мовляв, що буде 
далі?

- Довірся мені, - заспокоював 
він її, і Ольга відчувала себе ма-
ленькою дівчинкою, якій не вар-
то ні про що піклуватися.

Вона помилилася. Коли при-
зналася Вікторові, що вагітна, 
чекала радості, здивування, ро-
зуміння… А вийшло зовсім по-
іншому. Він дивився на неї недо-
вірливо, аж перелякано.

- Цього не може бути, - запере-
чував. – Я ж купував тобі таблет-
ки.

Ольга чесно зізналася: вона 
забула про ті пігулки.

Він обдав її крижаним погля-
дом.

- Тоді це твої проблеми. До 
речі, аби ти знала: у мене є дру-
жина, син…Чому раніше про це 
не сказав? Але ж ми не збирали-
ся одружуватися. Я тобі нічого не 
обіцяв. Просто кохав. І я не винен, 

що ти, Оленько,  усе зрозуміла по-
іншому. А  тепер – мені пора.

Вона не вірила, що Віктор так 
просто зачинить за собою двері. 
Але за вікном шумів тільки вітер.

Проплакала усю ніч. Уранці 
спохопилася:  вона ж не знає про 
Віктора нічого. Де він живе, де 
працює?

Познайомилися вони випад-
ково, на вулиці. Падав дощ, а вона 
була без парасольки. І раптом 
десь з глибини вечірніх сутінків 
виринув Віктор. Прикрив її своєю 
широкою парасолею.

- Така гарна дівчина, а мокне. 
Ось моя машина, сідай, підвезу.

Ольга на мить  завагалася. Він 
засміявся.

- Не бійся, я маленьких дівча-
ток не ображаю.

Віктор справді відвіз її до гур-
тожитку. Та вже наступного дня 
чекав біля училища.

- Заїхав подивитися, чи не за-
студилася моя дощова принцеса, 
- пожартував. Відтоді усе й поча-
лося. Точніше, після того, як Оль-

га переселилась у квартиру, вина-
йняту для неї Віктором.

І все-таки він повернувся. 
Привіз гроші.

- Ось. Тут вистачить, щоб обі-
йшлося без клопотів. Вибач, але 
до лікарні підеш сама. Мене у міс-
ті багато хто знає.

Вона поплакала ще кілька 
днів і зібралася в поліклініку. Од-
разу сказала лікарці, мовляв, чим 
швидше, тим краще, гроші у неї є.

- Залишіть їх для дитини. Пе-
реривати вагітність уже пізно.

У село до батьків Ольга їхати 

боялася. Старалася, щоб і в учи-
лищі не дізналися.  З нетерпін-
ням чекала канікул. Єдина втіха 
– Віктор заплатив за квартиру на-
перед. Та й господиня трапилася 
добра: ні про що не розпитувала, 
не дорікала Ользі.

Немовля народилося перед-
часно. Семимісячне, кволе. Ользі 
було байдуже. Вона давно знала, 
що відмовиться від дитини.

- Хоча б назвіть дівчинку, щоб 
не була безіменна. Дайте пріз-
вище, - попросила лікарка, коли 
Ольга писала відмову.

Вона вивела акуратним по-
черком: Вікторія. А прізвище 
дала дівоче своєї мами. Десь під-
свідомо хотілося, аби дівчинка 
мала щось і від неї, хай тоненьку 
ниточку.

Намагалася про все забути, 
стерти з пам’яті і почати життя з 
чистого аркуша. Закінчила учи-
лище й одразу пішла на роботу. 
Влаштувалася медсестрою у діль-
ничній лікарні невеликого міста. 
Її ровесниці уже давно повиходи-
ли заміж, а вона ніяк не наважу-
валася. На запитання та докори 
батьків віджартовувалася, мов-
ляв, навіщо мені чоловік, де його 
доброго знайти? Ліпше удочерю 
собі дівчинку…

Батьки сердилися, а Ольга усе 
частіше думала про це. Про свою, 
загублену десь у дитячому будин-

ку доньку. Вона розшукає і забере 
її.  Удочерить. А тоді вийде заміж.

Котрогось дня вона справді 
зупинилася перед дверима ди-
тячого будинку. Донька була тут. 
Ольга розпитувала у вихователь-
ки про дівчинку.

- Віка дуже розумна і талано-
вита. Побачите, як вона малює. 
Тільки дівчинка хвора, від наро-
дження. Віка не може ходити.

І знову в Ольги, як тоді, коли 
Віктор зрадив її, щось обірвалося 
всередині. Віддала цукерки для 
Віки виховательці. Поглянула на 
доньку здалеку, коли та гралася 
з іншими дітьми. І поспішила по-
прощатися.

Ще кілька разів Ольга їзди-
ла у дитячий будинок. Передава-
ла доньці одяг, домашні ласощі. І 
тільки один-єдиний раз зустріла-
ся віч-на-віч з Вікою. Була рання 
осінь. Ольга приїхала в інтернат, 
у який перевели доньку. Ішла сте-
жиною, рясно вкритою обпалим  
листям. І раптом: 

- Допоможіть, будь ласка…
Віка!..
- Я не можу переїхати через 

бордюр. А виховательки нема. 
Піднесіть трішки візок. Це – не 
важко.

В Ольги трусилися руки. На-
хилилася над візком і відчула на 
щоці тепле дихання доньки.

- Ну ось, дякую, - Віка усміха-

лася Ользі. – Ой, а чого ви плаче-
те?

Дитяча рука торкнула Ольжи-
не обличчя.

- Не треба. Бачите, я не плачу…
Візок покотився далі, зали-

шивши Ользі погляд карих оче-
нят доньки. Це вже потім, удома, 
Ольга згадувала: обличчя Віки 
сміялося, а очі – сумні-сумні.

А, може, це тільки здалося?
Більше в інтернат Ольга не їз-

дила. Ніби боялася ще однієї зу-
стрічі з донькою. То навіщо трав-
мувати себе і дитину?

А потім у її житті з’явився Ан-
дрій. Тихий, ніби і нічим не при-
мітний. У містечку усі хвалили 
Андрія: за те, що мав золоті руки 
і добру душу. А вроду? Один врод-
ливий в Ольги уже був.

Вони одружилися. Незабаром 
Ольга народила доньку. У сім’ї па-
нувало тихе спокійне щастя. І рап-
том ця безглузда трагедія: Іринку 
прямо біля дому збив п’яний мо-
тоцикліст. Уже який день донь-
ка не приходить до тями, нікого 
не впізнає, не розмовляє. А Ользі, 
тільки ледь задрімає, з’являється 
один і той же сон: Іринка, а поруч 
інша дівчинка. Стоїть біля Ірин-
ки, усміхається, а очі - сумні. Оль-
га кличе то одну, то другу, а ніко-
тра до неї не йде. І тоді вона дала 
обітницю – поїхати в інтернат і 
забрати додому Віку. Людські пе-

ресуди? Що їй до того? Андрій? 
Якщо кохає – зрозуміє. А ні – Оль-
га і без нього проживе, з донька-
ми. Тільки ось хай Іринка одужає.

Донька справді поверталась 
до життя. Лікарі знову розводили 
руками, мовляв, тільки диво вря-
тувало дівчинку. Ольга ж дякува-
ла Всевишньому.

Котрогось дня вона зібрала-
ся і поїхала в інтернат. Ішла тією 
самою з пожухлою травою сте-
жиною. А ось бордюр, біля якого 
вона зустрілася з донькою.

- Ви шукаєте Віку?  Її уже не-
має, - літня вихователька дивила-
ся на Ольгу байдуже і втомлено.

- Її перевели в інший інтернат?
- Ви не зрозуміли. Віка помер-

ла. Ви ж так довго не їхали. На-
віть не телефонували. Не знали, 
що вона тяжко хворіла. До речі, 
Віка часто запитувала, коли при-
їде схожа на неї тьотя. Якщо хоче-
те, ходімо, я покажу, де її могила.

Десь високо, у небесах, плакав 
вітер. Маленький горбик землі і 
тиша.

- Я прийшла, я приїхала до 
тебе, доню. – шепотіла Ольга. – 
Прости, що пізно…

І знову, як колись, у той дале-
кий день її зустрічі з Вікою, відчу-
ла на обличчі доторк дитячих до-
лонь. А, може, то просто повіяв ві-
тер, що ридав у небесах…  

Зіна КУШНІРУК.

незабудокБукет голубих
Життєві сюжетиСокровенне

У полоні її очей…

Уперше вона побачила Петра у 
чоловіка на роботі.

- Познайомся, це мій найкращий 
друг, -  відрекомендував його Марій-
ці Сергій.

- То запрошуй друга на каву, -  по-
сміхнулася вона. І за мить вже забула 
про Петра, поспішаючи у своїх спра-
вах. Та котрогось вечора чоловік на-
гадав  про нього.

- Я сьогодні премію отримав. 
Може, запросимо Петра у гості? А ти 
когось із своїх коліжанок.

Марійка погодилась. Потім Пе-
тро став бувати у їхньому домі вже 
як справжній друг сім’ї. То на обід ра-
зом із Сергієм забіжить, то після ри-
балки у неділю зайде.

Якось чоловік поїхав до батьків 
в інше місто. Тихенько посапував у 
своєму ліжку дворічний Андрійко. 
Вона ще дивилася пізній фільм, до-
слухалася до крапель дощу, що бара-
банив за вікном.

Дзвінок у двері різко вирвав Ма-
рійку з вечірньої ідилії. Хто у таку 
пізню пору? – тривожно майнула 
думка. 

- Свої! – весело і безтурботно від-
повіли за дверима.

Марійка повернула ключ. На по-
розі – Петро. Усміхнений, збентеже-
ний, струшував з себе краплі дощу.

- А Сергія нема вдома, -  сказала і 
відчула, як теж чомусь ніяковіє.

- Справді? – ніби здивувався Пе-
тро. – Здається, він мені казав, що по-
їде до мами, а я забув. А це вам, - про-
стягував Марійці букет голубих не-
забудок. – Нарвав на озері, де ловив 
рибу.

- То заходьте, кави вип’єте…
 Він легенько торкнувся її руки.
- Марійко, надворі чудовий вечір. 

Я запрошую вас погуляти.
- Під дощем?
- Під дощем. Під теплим літнім 

дощем...
Чому вона не заперечила Петро-

ві? Поспішно виймала з шафи плащ, 
шукала парасольку. Погляд вихопив 
личко сина.

- Він не прокинеться, - подумала. 
– Ми ж ненадовго.

Вони блукали нічним містом. Ма-
рійка ловила у долоні краплі дощу, 
сміялася весело і щасливо. Зауважи-
ла, що хоче сподобатися цьому чу-
жому чоловікові. Згадала Сергія і 
вже сердилася на нього. Бо й, справ-
ді, хіба він ніколи не міг, отак, кинув-
ши все, запросити її хоча б на прогу-
лянку у вечір, у дощ, у нікуди. А то за-
вжди одна відповідь: нема часу, я сто-
мився...

І раптом завмерла на пів сло-
ві: Андрійко. Вночі, сам, у порожній 
квартирі. Не бігла – мчала додому, не 
слухаючи, що їй казав Петро.

У квартирі було тихо, Андрійко 
спав.

Вранці приїхав Сергій.
- Що заходив Петро? – запитав 

насторожено.
 Відірвалася від плити. На столі 

лежали розсипані незабудки. Марій-
ка так і не поставила їх у воду.

На обід Сергій прийшов один, 
без друга. І завтра, і післязавтра теж. 
Марійка ні про що не запитувала. 
Щось незрозуміло тяжке навалило-
ся на її душу, пекло всередині. Щось 
пробігло між нею і Сергієм, якась 
невловима стіна не дозволяла 

їй приголубитися до чоловіка.
У той день Марійці було погано 

ще зранку.
- Що з тобою, хвора? – занепоко-

ївся Сергій. – А мене сьогодні ще й у 
відрядження посилають.

«Швидка» забрала її у лікарню 
прямо з роботи.

- Ти не хвилюйся, зараз чоловік 
приїде, ми уже зателефонували йому, 
-   повідомила Марійці колега.

Вона не встигла відповісти, що 
Сергія немає на роботі.  Звук сирени 
розітнув вулицю.

Єдине, що пам’ятає: біла палата, 
білі стіни і серед них таке ж біле чо-
ловіче обличчя. Приходила до тями 
і відчувала, як її холодні пальці зі-
гріваються у чиїйсь теплій долоні. 
Потягнулася до неї: така маленька, 
слабка...

- Марієчко...
- Ти?..
- Я. Я кохаю тебе, люблю. Ще від-

тоді, як вперше побачив.
Вона притискала до обличчя га-

рячі Петрові руки. А перед очима сто-
яв Сергій. Думала про нього з 
ніжністю і болем. Як пояс-
нити йому, що між нею і 
Петром було лише ніч-
не місто, літній дощ і 
букет голубих неза-
будок?

А між ними – ціле 
життя...

Тая 
ЗАРНЮК. 
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У четвер, 29 
серпня, відбулося 
жеребкування 

групового етапу 
Ліги Чемпіонів 
сезону-2013/14.

Своїх суперників отримав 
чемпіон України донецький 
«Шахтар». У групі «А» він зі-
грає з англійським «Манчес-
тер Юнайтед», німецьким 
«Байєром»  та іспанським “Ре-
алом Сосьєдад”.

Почнеться турнір для 
“Шахтаря” виїзним матчем 
проти “Реала Сосьєдад”. Остан-
ній матч команда також прове-
де на виїзді - у Манчестері.

17 вересня
«Реал Сосьєдад» - «Шахтар»

«Манчестер Юнайтед» - «Байєр»
2 жовтня

«Шахтар» - 
«Манчестер Юнайтед»

«Байєр»- «Реал Сосьєдад»
23 жовтня

«Байєр» - «Шахтар»
«Реал Сосьєдад» - 

«Манчестер Юнайтед»
5 листопада

«Шахтар» - «Байєр»
«Манчестер Юнайтед» - 

«Реал Сосьєдад»
27 листопада

«Шахтар» - «Реал Сосьєдад»
«Байєр» - 

«Манчестер Юнайтед»
10 грудня

«Манчестер Юнайтед»  - 
«Шахтар»

«Реал Сосьєдад» - «Байєр»

Ліга Європи.  
Динамо», «Дніпро» та «Чорно-
морець»  - у груповому турнірі

ФК «Тернопіль»  -  «Арсенал-Київщина» -  3:1.

Четвертий домашній 
матч поспіль 
не знає радості 

перемоги «Нива». 

Не став винятком і поєди-
нок 8-го туру, у якому наші 
земляки поступились крама-
торському «Авангарду» — 1:2, 
- повідомляє прес-служба тер-
нопільського клубу.

Як грім серед ясного неба 
став гол у ворота тернопіль-
ської команди у дебюті поє-
динку – 0:1. Повівши у рахун-
ку, гравці «Авангарду» віддали 
ініціативу, і ледь за це не були 
покарані. Проте атакам напад-
ників господарів бракувало і 
сили, і точності.

Початок другого тайму 

видався для вболівальників 
«Ниви» багатообіцяючим. Уже 
на другій його хвилині арбітр 
вказав на одинадцятиметрову 
позначку і пенальті чітко вико-
нав Ігор Мельник - 1:1. Він же 
незабаром отримав чудову на-
году записати на свій рахунок 
дубль, проте не реалізував ви-
хід віч-на-віч з кіпером гостей

Долю ж матчу доволі не-
сподівано вирішив разючий 
удар футболіста «Авангарду» 
- 1:2.

Відтак, завдавши всього 
два удари по воротах, супер-
ник тернополян відібрав у гос-
подарів три заповітних очки. 
Після цієї поразки «Нива» про-
довжує опускатися на дно тур-
нірної таблиці.

Прем’єр-Ліга, 
восьмий тур

«Таврія» - «Металург» З. − 
3:1. Матч-відкриття 8-го туру 
Чемпіонату ПЛ ознаменувався 
першою у сезоні перемогою сім-
феропольців та дебютним хет-
триком.

«Севастополь» - «Карпати» 
- 1:0.  Єдиний гол бразильсько-
го дебютанта господарів Фар-
лея приніс другу у сезоні пере-
могу його команді.

«Шахтар» - «Металіст» - 
1:1. Нічия у Донецьку нічого не 
змінила у розташуванні двох 
перших команд: харків’яни − 
перші, «гірники» − другі.

«Говерла» - «Ворскла» - 
1:2. Полтавська команда у ни-
нішньому Чемпіонаті не про-
грає на виїзді, а серія невдач за-
карпатців дещо затягнулась.

«Зоря» - «Арсенал» - 4:0. 
Луганці зуміли перервати до-
машню серію невдач проти ар-
сенальців, вигравши на своєму 
полі вперше за 6 років.

«Волинь» - «Металург» Д. − 
1:0. Лучани зуміли здобути пер-
шу домашню перемогу над не-
зручним суперником, а гості не 
втілили навіть в один гол по-
мітну ігрову перевагу.

«Чорноморець» - «Іллічі-
вець» - 1:0. Одесити виграють 
на внутрішній арені 5-й матч 
поспіль, наздогнавши «Дніпро». 
Маріупольці втрачають одну 
позицію після поразки.

«Динамо» - «Дніпро» - 1:1. 
Поєдинок двох знакових ко-
манд завершився логічною ні-
чиєю, враховуючи два різні тай-
ми, які принесли мінімальні пе-
ремоги суперникам.

«Баварія» - «Челсі» - 2:2, по пенальті - 5:4.

Ліга Чемпіонів. 
«Шахтар» вступає у гру

«Динамо» - «Актобе» Ка-
захстан − 5:1

Перший матч − 3:2
Через штрафні санкції «Ди-

намо» проводило звітний поє-
динок без глядачів. Ця обста-
вина не завадила господарям 
здобути легку перемогу з «ве-
ликим» рахунком. Кияни зна-
йшли слабке місце у побудові 
казахстанської команди і вже у 
першому таймі впевнено пере-
магали - 3:0. Однак суперник 
заробив пенальті і на перерву 
команди пішли за рахунку 3:1. 

Після відпочинку ще два 
голи у ворота гостей стали 
цілком закономірним підсум-
ком тотальної переваги госпо-
дарів. 

«Дніпро» − «Нимме Ка-
лью» Естонія − 2:0

Перший матч − 3:1
Реалізували свою величез-

ну ігрову перевагу українці 
ближче до перерви, а закріпи-
ли успіх аж у середині другого 
тайму. Рахунок міг бути і біль-
шим, та бажання зіграти кра-
сиво сподобалось глядачам, 
однак не сприяло високій ре-
зультативності.

«Скендербеу» Албанія 
− «Чорноморець» − 1:0 (пе-
нальті − 6:7)

Перший матч − 0:1
Граючи у гостях, одесити 

відчули на собі непоступли-

вість албанської команди, тим 
паче, що мінімальне відставан-
ня господарі відіграли досить 
швидко − 1:0 у матчі та 1:1 за 
сумою двох зустрічей. Незва-
жаючи на помітну перевагу у 
класі, яка втілилась у чисельні 
гольові моменти, рахунок не 
змінився до завершення осно-
вного часу. Господарі навіть за-
били другий м’яч в одній з не-
частих відповідей, однак пе-
ред цим порушили правила.

У додаткові 30 хвилин ста-
ло зрозуміло, що албанців ціл-
ком влаштовує лотерея у ви-
гляді серії пенальті.  «Чорно-
морець» прагнув усе виріши-
ти на свою користь ще до за-
вершення гри, однак не суди-
лося. 11-метрові все ж довело-
ся пробивати, причому аж 18. 
У другій спробі схибили гос-
подарі, а перед завершенням 
основної серії чудово зіграв 
голкіпер «Скендербеу».  Дру-
гу можливість вивести «Чор-
номорець» до групового тур-
ніру одесити також втратили, 
а ось третя спроба виявила-
ся вдалою – після помилки ал-
банського футболіста остан-
ній влучний удар з боку оде-
ситів наніс Володимир Прийо-
мов. 7:6 − такий рахунок серії 
післяматчевих пенальті. 

У п’ятницю, 30 серпня, від-
булося жеребкування групово-
го етапу Ліги Європи.

У підсумку жереб обрав у 
суперники «Динамо» австрій-
ський «Рапід», швейцарський 
«Тун» та бельгійський «Генк».

«Дніпро» гратиме з італій-
ською «Фіорентиною», пор-
тугальським «Пасуш де Фер-
рейра» та румунським «Пан-
дурієм».

«Чорноморець» поміря-
ється силами з голландським 
ПСВ, загребським «Динамо» 
та болгарським «Лудогор-
цем».

Суперкубок Європи. Трофей 
у скарбничку німецького гранда

Обидва колективи 
змінили тренерів і 
в тій чи іншій мірі 

почали будівництво 
нових команд. 

Та все ж «Баварія» розпоча-
ла зустріч, як господар стано-
вища, багато володіла терито-
ріальною перевагою. Лондон-
ці відкотилися на свою поло-
вину поля і чекали нагоди для 
контратаки. 

Уже на на 8-й хвилині мат-
чу перша атака «Челсі» увінча-
лася успіхом – 0:1.

На старті другого тайму 
мюнхенці відновили паритет 
на табло – 1:1.

Перевага «Баварії» росла і 
надалі,, але це ніяк не вплива-
ло на гостроту моментів, ство-
рених біля воріт голкіпера ан-

глійців. Футболісти «Челсі» на-
багато рідше ходили в атаку, 
але були набагато ближче до 
забитого м’яча.

На 87-й хвилині “аристо-
крати” залишилися у меншос-
ті, проте у час, що залишився, 
команди більше не відзнача-
лись.

Уже за три перші хвилини 
додаткового часу «Челсі» зно-

ву вийшов  уперед – 1:2. А на 
останніх секундах, коли лон-
донці вже в думках святкува-
ли перемогу, німці фактично 
заштовхали м’яча у їхні воро-
та - 2:2.

У серії пенальті точніши-
ми виявилася «Баварія». Вона 
й стала вперше в історії клубу 
володарем Суперкубку УЄФА, - 
повідомляє «Чемпіон».

Два удари – два голи

Муніципали виходять у лідери

Попри переконливий кінце-
вий рахунок, гра клубу у першо-
му таймі викликала чимало за-
питань. Пощастило, що і супер-
никам теж нічого не вдавало-
ся. Тож у першій половині мат-
чу глядачі відверто нудьгували, 
а табло так і залишилося світи-
тися нулями.

А от після перерви наших 
футболістів наче підмінили. 
Вони стали значно активніши-
ми, і вже на 52-ій хвилині після 
штрафного повели у рахунку.

Втім, перша ж атака гостей, 
яку вони провели, розпочавши 
з центра поля, теж завершилась 
голом – 1:1.

Ще через дві хвилини піс-
ля подачі кутового муніципа-
ли забили другий гол, а на 84-ій 
хвилині вони зняли усі питан-
ня щодо того, як завершиться 
матч. Черговий кутовий, і точ-
ний удар захисника ФК «Тер-
нопіль» деморалізував гостей 
– 3:1.

Футболісти з Білої Церкви 
наприкінці матчу провели лише 
одну гостру атаку, яка претен-
дувала на результативність, ре-
шту ж часу на полі домінували 
гравці ФК «Тернопіль».

Інша річ, що більш гострих 
дій вболівальники очікують від 
атакуючого складу команди, 
адже у звітному поєдинку голи 
забивали лише захисники, - ро-
бить висновок прес-служба клу-
бу.

Після восьми турів «Терно-
піль» набрав 17 очок і підняв-
ся на третє місце у турнірній та-
блиці серед команд Другої ліги.



№13/4 вересня 2013 рокуНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaЕмоції

Одим з найяскравіших 
моментів святкування Дня 
народження Тернополя 

стала виставка букетів та 
квіткових композицій у Парку 
Національного відродження. 

Навчальні заклади міста та кому-
нальні установи презентували близь-
ко сотні цікавих творчих знахідок. Це 
були не лише букети, а й квіткові плат-
тя, глобус, вітрильник, колиска, велоси-
пед та метелик. Такого розмаїття квіт-
кових композицій тернополяни не ба-
чили ще з минулорічного серпня, тому 
радо фотографувалися на тлі різнобарв-
ного дива та оглядали виставку.

Фото Івана ПШОНЯКА.

Марійка Зарічна – типова 
представниця свого 
покоління. Як і її ровесники, 

вона самотужки намагається 
знайти відповіді чи не на всі на світі 
запитання, навіть не задумуючись, 
що на деякі з них люди не можуть 
відповісти віками.  

Максималісти, ідеалісти, фаталісти… 
Як тільки не називають себе двадцятиліт-
ні юнаки та дівчата, щоб виділитися з по-
між інших, самоутвердитися у цьому не за-
вжди справедливому світі. Та чи варто з 
ними сперечатися?  Чи треба переконува-
ти у тому, що це тільки прерогатива моло-
дості - не любити сірих тонів та завуальова-
ної напівправди, мріяти про особисте щастя 
та вірити, що життя даруватиме тільки сон-
це і тепло, що будуть у ньому лише здобут-
ки та перемоги?

Не можна сказати, що Марія і досі живе у 
надуманій реальності. Навпаки, дівчину ці-

кавить усе, що діється та відбувається на-
вколо, проте ці події та явища поки що не 
вважає головними, допоки вони не стосу-
ються її безпосередньо. 

Навіть той факт, що після закінчення 
вишу, була змушена влаштуватися на ро-
боту  аж ніяк не пов’язану зі спеціальніс-
тю, вважає не фатумом чи закономірніс-
тю, а чи не першим серйозним викликом 
долі. Юнка й надалі не полишає сподівань 
на краще та оберігає від іржі сірих буднів 
свій нерозтрачений оптимізм. 

А ще вона наполегливо та завзято про-
довжує шукати… себе. Тому й бере у руки 
пензель та палітру і наносить на полотно 
світ, яким його бачить. Тому, після кожної 
зустрічі з реаліями сьогодення, довіряє ар-
кушеві свої думки та висновки.

І ці перші картини, і, як жартує, «тво-
ри на вільну тему», можливо, недосконалі. 
Проте вони підкупляють зовсім іншим. 

Чим саме? Давайте разом подивимося, 
прочитаємо та… зрозуміємо. 

Проба пера та пензля,
або Кілька штрихів  
до портрету дівчини,
яка шукає… себе

Про освіту  
і не тільки

У Тернопільському пе-
дагогічному університеті 
я вивчала психологію. Спо-
дівалася, що набуті знання 
зможу застосувати на прак-
тиці.  Однак про те, щоб 
працювати за спеціальніс-

тю відразу після того, як 
отримала диплом, неза-
баром навіть мріяти пере-
стала.. Недавно зустріла 
знайому з іншого факуль-
тету. Вона сказала, що з їх-
ньої групи офіційно та не-
офіційно працюють вза-
галі четверо людей! Що ж 
роблять інші, адже у групі 
навчалося приблизно 20 
студентів?

Взагалі ж наша освіта 
- це фактично приховане 
безробіття. 

Можна сказати, що 
наші люди ліниві, не хо-
чуть трудитися. Можли-
во, частка правди у цьому 
є, проте, як на мене, якби 
була правильно відпра-
цьована система пріори-
тетів, суспільство жило б 
краще. 

Як не програти 
собі вчорашньому

Тернопіль невелике міс-
то. Однак у нас досить бага-
то секцій різних східних бо-
йових мистецтв. Я ж обра-
ла айкідо передусім тому, що 
воно не ставить перед собою 
суто спортивних завдань, та-
ких як нарощення м’язів чи 
виграш на змаганнях. Це біль-
шою мірою філософія, ніж на-
бір складних «трюків». 

Вивчити айкідо неможли-
во, але його можна постійно 
вивчати – це процес. І навіть 
думка про те, щоб перевірити 
свої здібності на комусь на ву-
лиці – чужа для айкідо. Насправді ж, ми повинні вміти перемагати 
себе, а не інших, тому, що гнатися за кимось, не так результативно, 
як порівнювати себе сьогоднішнього з собою вчорашнім.

І людям небезпечно,  
і тварин шкода

Часто прогулюючись парком, відчуваємо себе не 
надто безпечно – то тут, то там зустрічаємо чотири-
лапих друзів людини: одні на поводках і в намордни-
ках, інші ж, справжні «телятка», вільно бігають, де за-
манеться. Тоді мимоволі й задумуєшся: чому я не можу 
розслабитись, просто походити  парком, не наткнув-
шись на якусь потенційну небезпеку? 

З іншого боку, домашнім тваринам також необхід-
на свобода. Багато господарів для їхнього вигулу спе-
ціально вибирають найбільш безлюдні дороги, але, все 
одно, там, як правило, вже хтось є. Або бігає, або ходить, 
або просто романтично дивиться на тихий струмок чи 
зелені листочки, або…  ще хтось вигулює свого вірно-
го друга.

Як на мене, проблема в тому, що у Тернополі немає 
спеціально відведених місць для вигулу собак. Ніде ви-

гуляти тварин на волі, ніде й нам у громадських місцях почуватися у повній безпеці. Усе 
чомусь тримається тільки на відповідальності господарів собак, а вони не завжди відпо-
відальні, та на терпінні інших громадян, а вони не завжди терплячі. 

На Співочому полі – квітковий рай
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УТ-1
07.30 Д/ф “А. Краско. Я залишаюся”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.45 Без цензури.
10.25 Нехай Вам буде кольорово!
11.40 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Х/ф “Людина у футлярi”.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.35 Х/ф “Останнiй довiд королiв”, 1 

i 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Агро-News.
19.40 Сiльрада.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 В. Данилець та В. Моїсеєнко в Ко-

блево.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.40,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
11.35 Комедiя “Нiч у музеї 2”.
13.50 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.15 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,04.45 “Грошi”.
23.50 Мелодрама “Терор любов`ю”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Четвертий пасажир”.
11.10,12.20 Х/ф “Почуй моє серце”.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Чекай на мене”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Ясмiн”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Станиця”.
23.40 Т/с “Отаман”.

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

10.10 Головна програма.
12.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Штрафбат”, 1-5 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.10,03.15 Свобода слова.

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Зорянi схуднення”.
10.55 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
12.50 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
14.45 “Один за всiх”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
00.30 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
11.00 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Спiвай, якщо зможеш.
23.30 Великi почуття.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.08 Час економiки.
07.14,08.08,22.33,23.17,00.13,02.31,03.31 

Бiзнес-час.
07.23,19.46,22.42,23.34,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
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,
23.30,00.30,01.31,02.30,03.30,04.30,
05.31 Час. Важливо.

07.38 Автопiлот-новини.
08.16 Тема/Хронiка тижня.
08.23 Трансмiсiя-новини.
08.31 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
09.33,16.31 Машина часу.
10.31,17.33,00.33 В кабiнетах.
11.31 Дорогi депутати.
12.34 Новинометр.
13.34,14.33 5 елемент.
15.31 Новини Київщини.
18.33 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.32,05.00,05.33 Час. Пiдсумки дня.

21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Податковий щоденник.
23.25 Crime news.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15,02.40 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”, 64 с.
09.10,14.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 15 i 16 с.
12.00 “Хай говорять. Затопленi долi”.
13.00 Люблю! Чекаю!
14.45 Остаточний вердикт. Сурогатне ма-

теринство.
16.00,05.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 22 i 23 с.
23.00 Х/ф “Форсаж”. (2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.45 Х/ф “Бог печалi i радостi”.
12.35 “Пороблено в Українi”.
13.50 “КВК-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 “Знайомство з Факерами 2”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.25 М/ф “Рiккi-Тiккi-Тавi”.
07.05 Х/ф “Тривожна недiля”.
08.35,03.00 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
11.50 Т/с “Загарбники”.
15.25 Т/с “По гарячих слiдах 2”.
19.00,01.25,03.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Другий убивчий”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.05 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 10 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 15 с.
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00,12.30,15.40,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.10,15.20 Парламентський контроль.
12.20,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Катерина Бiлокур. Послання.
12.40 “Таке спортивне життя. Валерiй 

Борзов”.
13.10 “Будь у курсi!”
14.00 Точки перетину.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Лемури”.
16.35,04.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй 

Сенiн, ч. 3.
20.00 Великi битви.
21.35 Зоряний бебi-бум.
22.45 Д/с “Водний свiт”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмин”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 Т/с “Мертвi води Московсько-

го моря”.

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

воломка”. “Кошлата мафiя”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
10.00 “Таємнича Росiя: Республiка Бурятiя. 

Рецепти вiчного життя?”
11.00 “Ахтунг, руссiш!” “Не пивом єди-

ним?”
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”. “Хто 

кого?” “Зникла пасажирка”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Жiноча 

дружба”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.40 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
10.40 Т/с “Таємна варта”.
16.40 Т/с “Тюрьма особливого значення”.
18.40 “ДжеДАI”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “16 кварталiв”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “Башта”. (12+).
08.05 “Плюс кiно”. (12+).
08.40,14.30 Х/ф “Будинок, у якому я 

живу”. (6+).
10.30,16.30 Кiноповiсть “Погана хороша 

людина”. (12+).
18.30,00.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi осо-

би”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Тартюф”. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Дорога моя людина”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45,16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 15.
11.00 Кiнний спорт. Великий шолом. 

Спрюс-Медоуз.
12.00 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Сан-

Франциско (США). Заїзд 2.
12.45,18.45,22.00 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат США. 1/2 фiналу.
14.30,20.15 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. Жiнки. Фiнал.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 16.
21.45 Оце так!
00.00 Гейм, сет i Матс. Журнал.

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

тер Фюрт”.
10.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПСВ - 

“Мiлан”. 1-й матч.
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Герта”.
14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
15.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Халл 

Сiтi”.
16.55 Суперкубок Європи. “Баварiя” - 

“Челсi”.
19.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Пасуш 

де Феррейра” - “Зенiт”. 1-й матч.
21.05 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Верона”.
22.55 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Лiон” - 

“Реал Сосьєдад”. 1-й матч.

УТ-1
07.30 Д/ф “В. Стржельчик. Вельможний 

пан радянського екрану”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Шеф-кухар країни.
10.45 Сiм чудес України.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Х/ф “Звенигора”.
14.15 Крок до зiрок.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Останнiй довiд королiв”, 3 

i 4 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30 Формула захисту.
19.40 Ювiлейна програма В. Бiлоножка, 

ч. 1.
21.35 Ювiлейна програма В. Бiлоножка, 

ч. 2.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “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”.
22.30,05.00 “Мiльйонер. Життя спочатку”. 

“Борисов”.
00.05 Мелодрама “Дiм без виходу”.

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”.
09.10,12.20,20.25 Т/с “Станиця”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.35 Футбол. Збiрна України - Збiрна 

Англiї.
23.30 “Шустер Live”.

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

07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Тиха застава”. (2 категорiя).

ÑТБ
04.35,16.00 “Усе буде добре!”
06.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
07.30 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.10 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,23.55 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Знайти Крайнього.
23.15 Великi почуття.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,22.42,23.34,03.15,06.15 

Тема/Хронiка дня.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20 Час спорту.
08.53 Трансмiсiя-новини.
09.31,15.36 Машина часу.
10.09,20.00,01.15,05.00,05.33 Час. Пiдсумки 

дня.
10.32,11.14,11.32,12.14 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.36,14.33 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.16 Драйв-новини.
17.33 Особливий погляд.
18.33 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Агроконтроль.
22.52 Комерцiйний анонс.
23.25 Crime news.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.45 Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Сурогатне ма-

теринство.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 17 i 18 с.
12.00 “Хай говорять. Прохор Шаляпiн 

одружується на пенсiонерцi”.
14.45 Остаточний вердикт. Помста за ко-

хану.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,04.05 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 24 i 25 с.
23.25 Т/с “Глухар. Повернення”, 43 i 44 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,23.00 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “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
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”.
14.50,17.00 Т/с “Полювання на iзюбра”.
16.45,19.00,01.25,04.20 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.05 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 11 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 16 с.
18.10 Моду народу.
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 курасани.
10.00,12.30,15.40,01.00,03.30 Музичний 

автомат.

11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Парламентський контроль.
12.20,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 “Ч/Б”.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зоряний бебi-бум.
12.45 “Ронiн”.
14.00,22.45 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Яку-

бович, ч. 1.
21.35 Зiрки поза законом.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмин”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 Т/с “Мертвi води Московсько-

го моря”.

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

“Сiрники”. “Любитель ремонту”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях 

на захiд”.
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”. “Мату-

сю, я шахрая люблю”. “Постоялець”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Жiноча 

дружба”, ч. 3. i 4.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.50 Х/ф “Калина червона”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
10.40 Т/с “Таємна варта”.
16.40 Т/с “Тюрьма особливого значення”.
19.00 Т/с “Меч”.
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Брати Грiмм”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi осо-

би”. (6+).
08.30,14.40 Комедiя “Тартюф”. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Дорога моя людина”. 

(12+).
14.05 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Серпень, що спли-

ває”. (12+).
19.55,01.55 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Ася”. (6+).
22.30,04.30 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту.
10.00,13.45,01.00 Велоспорт. Вуельта. 

Етап 16.
11.00,15.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

США. Чоловiки. Фiнал.
12.30 Кiнноспортивний журнал.
12.45 Оце так!
16.30,21.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
17.00 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014. 

Йорданiя - Узбекистан. Матч у 
вiдповiдь.

19.00 Футбол. Товариський матч се-
ред гравцiв до 21 року. Iрландiя 
- Нiмеччина.

19.30 Футбол. Товариський матч серед 
гравцiв до 19 року. Нiмеччина - 
Грецiя.

22.00 Бокс. Бiй у важкiй вазi.
00.00 Футбол. Огляд вiдбiркових матчiв 

до ЧC 2014.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Наполi”.
10.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шахтар” 

(Караганда) - “Селтiк”. 1-й матч.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Хетафе”.
14.15 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
15.15 2 Бундеслiга. “Унiон” - “Санкт-

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

нада”.
19.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Фенер-

бахче” - “Арсенал”. 1-й матч.
21.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Вердер”.
22.55 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шаль-

ке” - ПАОК. 1-й матч.
00.50 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Вiльярреал”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

9 вересня

10 вересня
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УТ-1
07.30 Д/ф “Лев, який спiває, у нас один”.
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 Д/ф “Периферiя для оригiнала”.
11.15 Православна енциклопедiя.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Сiм чудес України.
12.55 Криве дзеркало.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с “Кайфовi хлопцi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30,21.35 Концертна програма “Музика i 

лiд”. О. Гавриш.
20.50 Мегалот.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,04.4

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”.
10.55,20.15 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”.
16.45,03.25 “ТСН. Особливе”.
22.35,04.55 “Iлюзiя безпеки. Тютюно-

ва змова”.
23.55 Комедiя “Школа для товстуль”. (2 

категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Станиця”.
10.15,12.20 Х/ф “Дуенья”.
12.40,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “На край свiту”, 1-4 с.

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.25,16.35 Т/с “Агент нацiональної без-
пеки”.

12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Вантаж 200”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
12.35 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
01.00 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

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

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.

07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,23.34,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20 Час спорту.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
09.31,13.34 5 елемент.
10.09,10.32,11.14,11.32,12.14,20.00,01.15,0

1.32,05.00,05.33 Час. Пiдсумки дня.
14.33 Машина часу.
15.36 Дорогi депутати.
16.31,00.33 Новини Київщини.
17.33 Арсенал.
18.33 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Акцент.
22.42 Хронiка дня.
23.25 Crime news

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Помста за ко-

хану.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 19 i 20 с.
12.00 “Хай говорять. 20 рокiв потому”.
14.45 Остаточний вердикт. Секс-рабство.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 26 i 27 с.
23.25 Т/с “Глухар. Повернення”, 46 i 47 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,23.00 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Три сестри”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Перша кiнна”.
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”.
14.50,17.00 Т/с “Полювання на iзюбра”.
16.45,19.00,01.25,03.25 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Перевiзник”.
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”.
23.30 Т/с “Менталiст 5”.
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл осо-

бливих справ”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.05 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 12 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 17 с.
18.10 Моду народу.
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 курасани.
10.00,12.30,15.40,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Парламентський контроль.
12.20,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 “Ч/Б”.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.

09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зiрки поза законом.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Яку-

бович, ч. 2.
21.35 Iнодi вони повертаються.
22.45 Люди-феномени.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмин”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 Т/с “Мертвi води Московсько-

го моря”.

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

“Пробач-прощай”. “А чи був хлоп-
чик?”

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”.
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”. “Маски 

зiрванi”. “Цей потяг у вогнi”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Велика 

гра”, ч. 1 i 2.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Х/ф “Доля людини”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
10.40 Х/ф “Бiлий вибух”.
12.05 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
15.45 Д/ф “Диверсанти Третього рей-

ху”, 2 с.

16.40,19.00 Т/с “Меч”.
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Повiтряний мисливець”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Серпень, що спли-

ває”. (12+).
07.55,13.55 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
08.30,14.30 Мелодрама “Ася”. (6+).
10.30,16.30 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).
19.55 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
22.35,04.35 Драма “Шинель”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспортивний журнал.
09.45,10.30,11.30 Футбол. Вiдбiрковий матч 

до ЧC 2014.
12 .15 ,18 .45 ,01 .30 Футбол .  Огляд 

вiдбiркових матчiв до ЧC 2014.
13.15 Футбол. Журнал, присвячений ЧC 

2014.
13.30 Футбол. Товариський матч серед 

гравцiв до 19 рокiв. Нiмеччина - 
Грецiя.

14.45 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014. 
Йорданiя - Узбекистан. Матч у 
вiдповiдь.

16.00 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
16.30 Велоспорт. Вуельта.
19.45,00.30 Вибране по середах. Журнал.
19.50 Кiнний спорт. Великий шолом. 

Спрюс-Медоуз.
20.40 Новини кiнного спорту.
20.45 Гольф. USPGA. Barclay`s Classic.
21.45 Гольф. USPGA. Deutsche Bank 

Championship.
22.45 Гольф. Європейський тур. Жiнки. 

Вiдкритий чемпiонат Шотландiї.
23.00 Гольф. Європейський тур. Жiнки. 

Вiдкритий чемпiонат Швецiї.
23.15 Новини гольфу.
23.20 Вiтрильний спорт. Maxi Yacht. Ку-

бок Ролекс.
23.50 Вiтрильний спорт. Екстремальна 

серiя. Уельс.

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

“Байєр”.
10.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Легiя” - 

“Стяуа”. Матч у вiдповiдь.
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Хоффенхайм”.
14.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ман. 

Юнайтед”.
17.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Бар-

селона”.
19.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПАОК - 

“Шальке”. Матч у вiдповiдь.
21.05 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Тот-

тенхем”.
22.55 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Мiлан” - 

ПСВ. Матч у вiдповiдь.

УТ-1
07.30 Д/ф “М. Козаков. Не дай менi, Боже, 

лишитися розуму”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Книга.ua.
10.10 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.
12.20 Д/ф “Сiмдесятники. Леонiд Осика”.
12.50 Х/ф “Земля”.
14.15 Українська пiсня.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с “Кайфовi хлопцi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 “Честь маю запросити”. Концерт Я. 

Табачника.
21.35 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”.

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

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

солана 3”.
13.00,03.25,04.15 “Не бреши менi 4”.
14.00,05.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45,03.00 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Кохання без кордонiв”.
00.20 Комедiя “Уроки водiння”.

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”.
09.10,12.20 Т/с “На край свiту”.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “На край свiту”, 5-8 с.
00.25 Т/с “Отаман”.
01.20 Д/ф “Таємницi радянського 

дефiциту. Дайте книгу скарг”

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Брат”.

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 “Холостяк 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
00.50 Т/с “Доктор Хаус”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,21.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,22.42,23.34,03.15,06.15 

Тема/Хронiка дня.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20 Час спорту.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
10.09,10.32,11.14,12.14,20.00,01.15,01.32,0

5.00,05.33 Час. Пiдсумки дня.
16.31,02.40,04.41 Життя цiкаве.
17.33 Акцент.
18.33 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Реальний сектор.
23.25 Crime news.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Секс-рабство.
09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 21 i 22 с.
12.00 “Хай говорять. Made in Швецiя”.
14.45 Остаточний вердикт. Причина вбив-

ства - донорство.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 28 i 29 с.

23.25 Т/с “Глухар. Повернення”, 49 i 50 с.

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,23.00 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Три сестри”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Чоловiчi тривоги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Другий убивчий”.
14.50,17.00 Т/с “Полювання на iзюбра”.
16.45,19.00,01.25,03.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Другий убивчий”. (2 категорiя).
21.30 Т/с “Перевiзник”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 9”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.05 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 13 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 18 с.
18.10 Моду народу.
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 курасани.
10.00,12.30,15.40,01.00,03.30 Музичний 

автомат.
11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Парламентський контроль.
12.20,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Iнодi вони повертаються.
12.45 Секретнi матерiали.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Люди-феномени.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших 

тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Яку-

бович, ч. 3.
21.35 Кашпiровськiй проти Чумака.
22.45 НЛО. Очевидцi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмин”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 Т/с “Мертвi води Московсько-

го моря”.

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

пошуках герцога”. “З доставкою 
додому”.

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”.
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”. 

“Сповiдь”. “Валiза”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Державний захист 3”. “Велика 

гра”, ч. 3 i 4.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Х/ф “Бiлий вибух”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.

12.05 “Облом UA”.
13.50 Х/ф “Хiд конем”.
15.45 Д/ф “Диверсанти Третього рей-

ху”, 3 с.
16.40,19.00 Т/с “Меч”.
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “В облозi”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
10.35,16.35 Драма “Шинель”. (6+).
13 .55 Х/ф “Молодший науковий 

спiвробiтник”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Три тополi на 

Плющисi”. (6+).
19.55,01.55 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
23.00,05.00 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Кiнний спорт. Великий шолом. 

Спрюс-Медоуз.
10.30,16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 17.
11.30,12.45,13.15,18.45,19.30 Футбол. 

Вiдбiрковий матч до ЧC 2014.
14.00 Футбол. Огляд вiдбiркових матчiв 

до ЧC 2014.
15.00 Футбол. Журнал, присвячений ЧC 

2014.
15.15,01.10 Оце так!
17.00,23.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 18.
20.30 Дартс. Свiтова серiя. Сiдней 

(Австралiя). Фiнал.
22.00 Найсильнiшi люди планети. 

Португалiя.
23.00 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.

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

“Бетiс”.
10.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Реал Со-

сьєдад” - “Лiон”. Матч у вiдповiдь.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - 

“Фiорентiна”.
14.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
15.15 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 

- “Атлетiко”.
17.05 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Кальярi”.
19.10,23.55,07.30 “Свiт англiйської 

прем`єр-лiги”.
19.40 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Зенiт” 

- “Пасуш де Феррейра”. Матч у 
вiдповiдь.

21.35 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
22.05 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Ма-

лага”.
00.25 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Енергi”.
02.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Халл 

Сiтi”.
03.55 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Грой-

тер Фюрт”.
05.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Верона”.

Ñåрåда

Чåòâåр

11 вересня

12 вересня



№13 /4 вересня 2013 року Програма ТБ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ16

УТ-1
07.30 Д/ф “М. Олялiн. Поранене серце”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25,21.35 Фольк-music.
13.30 Х/ф “Провiнцiалки”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.10 Т/с “Кайфовi хлопцi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.35 “Надвечiр`я”.
20.30 М. Гнатюк. “Час рiкою пливе”.
23.20 Фестиваль гумору “Умора”

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 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.20 Комедiя “Кара небесна”.

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”.
09.10,12.20 Т/с “На край свiту”.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.50 Т/с “Перше кохання”.
18.00,04.10 Х/ф “Наречена”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Трiска”. (2 категорiя).

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.45 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.
10.25,16.40 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.

18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Максимум в Українi.
23.55 Х/ф “Брат 2”.

ÑТБ
06.45,01.40 Х/ф “Людина народилася”.
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.05 Х/ф “Холодне серце”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.10 “Куб 4”.

Íоâèé êаíаë
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40 Т/с “Як сказав Джим”.
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 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”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.

07.08 Час економiки.
07.23 Хронiка дня.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,00.22,06.20 Час спорту.
08.16,19.46,22.42,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
10.09,10.32,11.14,11.32,12.14,20.00,01.15,0

1.32,05.00,06.01 Час. Пiдсумки дня.
16.31 Лiсовий патруль.
17.33 Не перший погляд.
18.33 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Особливий погляд.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.15,02.35 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Причина вбив-

ства - донорство.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов”, 23 i 24 с.
12.00 “Хай говорять. Мученик Павло”.

14.45 Остаточний вердикт. Спадок.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!”
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов”, 31 i 32 с.
23.00 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 11 i 12 с. 

(2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,00.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК-2013”.
22.25 “Пороблено в Українi”.

ÍТÍ
05.40 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Повернення Турецького”.
13.00 Т/с “Другий убивчий”.
15.00,17.00 Т/с “Краповий берет”.
16.45,19.00,03.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Чуже обличчя”.
23.30 Х/ф “Щит Батькiвщини”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.05 Т/с “Шпигунка”.
11.55 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с “Чемпiонки”, 14 с.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”, 19 с.
18.10 Моду народу.
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
06.00,08.30,12.00,15.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
07.00 “Ч/Б”.
08.00,10.00,12.30,15.40,01.00,03.30 Музич-

ний автомат.
09.30 Автомандри.
11.00,13.00,17.00 Навколо свiту.
12.10,15.20 Парламентський контроль.
12.20,15.30,19.30 Базар_IТ.
13.30,16.30,19.00,03.00 Особлива думка.
14.00,22.00,02.00 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.

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

вин “Соцiальний пульс”.

06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Кашпiровськiй проти Чумака.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00 НЛО. Очевидцi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “60 найсмертоноснiших 

тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Чер-

новецький, ч. 1.
21.35 Кого ударить блискавка.
22.45 Раби забобонiв.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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.
12.40,14.55 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 “За i проти”.
16.05 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.45 Х/ф “Зiрка чарiвного щастя”.

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

ничий незнайомець”. “Повторяшка”.
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”.
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”. 

“Жiноча професiя”. “Уловимий 
месник”.

22.35 “Iмперiя вiдчуттiв”. Проект.
23.45 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Х/ф “Хiд конем”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.30 “ДжеДАI”.

10.00 “Дорожнi вiйни”.
11.10 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.05 “Облом UA”.
13.50 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
15.35 Д/ф “Диверсанти Третього рей-

ху”, 4 с.
16.30 Т/с “Меч”.
18.50 ЧУ 9 Тур. Карпати - Шахтар.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

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

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Три тополi на 

Плющисi”. (6+).
07.55 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
11.00,17.00 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+).
13.55 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Сумка iнкасатора”. 

(12+).
20.30,02.30 Мелодрама “Дочки-матерi”. 

(6+).
22.30,04.30 Кiноповiсть “Людина з iншого 

боку”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35 Дзюдо. ЧC. Бразилiя.
11.15 Футбол. Журнал, присвячений ЧC 

2014.
11 . 30 , 12 . 15 , 13 . 00 , 14 . 00  Футбол . 

Вiдбiрковий матч до ЧC 2014.
15.00 Футбол. Огляд вiдбiркових матчiв 

до ЧC 2014.
16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 18.
17.00,23.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 19.
18.45 Велоспорт. Гран-прi Квебека. Спринт.
19.30,01.00 Велоспорт. Гран-прi Квебека.

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

“Евертон”.
10.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Селтiк” 

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

12.05 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Лацiо”.
14.15 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
14.45 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Ель-

че”.
16.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Герта”.
18.30,06.55 “Futbol Mundial”.
19.15 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.50 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.20,07.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - 

“Штутгарт”. Пряма трансляцiя.
23.30 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Наполi”.
01.25,05.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Гер-

та” - “Штутгарт”.
03.15 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Леванте”.

УТ-1
06.35 Фiльм-концерт “М. Басков. Я з му-

зикою навiки заручений”.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Православний вiсник.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.10 Сiм чудес України.
10.30 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
12.15 Рояль в кущах.
12.40 Театральнi сезони.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Золотий гусак.
14.55 Концерт до Дня знань.
17.05 Без цензури.
17.40 Українська пiсня.
18.30,21.25 Бокс. ЧС серед юнiорiв. 

Пiвфiнали.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
23.10 Фестиваль гумору “Умора”.
23.55 Фiльм-концерт “М. Басков. Я з му-

зикою навiки заручений”

Êаíаë “1+1”
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Х/ф “Аеротачки”.
11.50 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.55 “Кохання без кордонiв”.
14.45 “Шiсть кадрiв”.
15.30 “Сказочная Русь”.
15.55 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

свiтанку”.
22.20 Мелодрама “Анжелiка i король”.
00.30 Бойовик “Хлопчики-нальотчики”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.35 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Х/ф “Закоханий i беззбройний”.
12.50,02.40 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
17.55 Т/с “Терор любов`ю”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Терор любов`ю”, 3 i 4 с.
22.40 Х/ф “Красуня i Чудовисько”. (2 

категорiя).
00.50 Х/ф “Московський жиголо”. (2 

категорiя).

ICTV
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Наша Russia.

12.25 Т/с “Штрафбат”, 6-11 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Ми з майбутнього”.
23.45 Х/ф “Ключ саламандри”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.25 М/ф “Бременськi музиканти”.
06.05 Х/ф “Садко”.
07.40 “Караоке на Майданi”.
08.35 “Їмо вдома”.
09.45 “Зоряне життя. Спроможнi i 

незамужнi”.
10.45 “Зваженi i щасливi 3”.
15.10 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.45 Х/ф “Службовий роман”.
01.00 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
06.35 Кухня для двох.
08.20 М`ясорУПка.
09.15 Уральськi пельменi.
11.00 Шурочка.
12.00 Рудi.
13.00 Знайти Крайнього.
14.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Мадагаскар 2”.
19.45 Х/ф “Канiкули суворого режиму”.
20.55 Х/ф “Канiкули суворого режиму 2”.
22.00 Х/ф “Парфумер”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.52,11.31,11.49,12.35,14.48,17.13,18.31,

19.17,20.20,20.51,23.50,01.36,03.20
,05.36,06.22 Тема/Хронiка тижня.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.

07.21,08.22,22.22,23.20,00.13,03.31,06.17 
Бiзнес-час.

07.33 180 градусiв.
08.27 Комерцiйний анонс.
08.32 Не перший погляд.
09.32,04.36 Укравтоконтинент.
10.33,03.40 Новинометр.
11.12 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
13.09 Драйв.
13.31 Вперед, на Олiмп!
14.33 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.31 Арсенал.
17.33 Феєрiя мандрiв.
19.32,00.32 Машина часу.
20.31,02.34 Кабiнети.
21.10,01.15,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00,02.15 Експати.
22.34 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
23.33 Iсторiя успiху.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 23 i 24 с.
08.50 Т/с “Iнтерни”, 157 i 158 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 80 i 81 с.
11.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 12 

i 13 с.
14.00 Люблю! Чекаю!
15.00 Х/ф “Формула щастя”.
17.00 Т/с “Просте життя”, 1 i 2 с.
19.20 Т/с “Просте життя”, 4 i 5 с.
22.20 Х/ф “Люблю тебе до смертi”.
00.20 Х/ф “Вiддiл. Страшнi лейтенанти”. 

(2 категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
10.00 М/ф “Курча Цiпа”.
11.45 Х/ф “Школа Авалон”.
13.35 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.50 “Лямур Тужур”.
17.50 “Пороблено в Українi”.
19.15 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.15 Т/с “Краповий берет”.
08.00 Т/с “Повернення Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”. Смертельне таксi. 

Капкан.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Щит Батькiвщини”.
15.10 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 9”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. 

Лiквiдатори.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

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

намiри”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Переможець”.
12.55 Обережно, дiти!
13.55 Одна за всiх.
14.20 Х/ф “Джинси-талiсман”.
16.50 М/ф “Артур i помста Вурдалака”.
18.45 Х/ф “Фантастична четвiрка 2. 

Вторгнення Срiбного Серфера”. (2 
категорiя).

20.45 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Затягни мене в пекло”. (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. 

1937р. Дiти терору.
09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Полювання за 

Червоним Жовтнем, 1 с.
11.00,18.00 Автомандри.
11.30 Знак оклику з А. Шевченко.
12.30,23.00,04.30 Музика для дорослих.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Х/ф “Владика Андрiй”.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Великi битви.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
13.35 За сiм морiв.
14.00 Раби забобонiв.
15.10 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
16.00,00.15 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
20.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
21.10 Мiс Україна - 2013.
22.25 Х/ф “Анна”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.45 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Тетяна Доронiна. “Не люблю кiно”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
13.45 “Весiльний переполох”.
14.50,17.15 Т/с “Синi ночi”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.10 “Вiдгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до пiвночi”.
23.05 Х/ф “Панночка-селянка”.

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 “Золотко партiї”.
13.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Лондон. 

Пiстолет. Дiвчина”. “Палiй”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
16.35 “Слiдство вели...”

17.25 Огляд. Надзвичайна подiя.
18.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

меневим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Хобот”. “Гачок”. 

“Нiкому не потрiбний псих”. “Сон”.
22.30 “З пiснi слiв не викинеш!”
23.35 Ти не повiриш!

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
09.00 Х/ф “Перехоплення”.
10.50 Т/с “Таємна варта 2”.
16.50 ЧУ 9 Тур. Арсенал - Волинь.
19.00 Х/ф “Азiат”. (2 категорiя).
21.05 Х/ф “Золоте око”.
00.00 Х/ф “Бiйцiвський клуб”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Детектив “Сумка iнкасатора”. 

(12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Дочки-матерi”. 

(6+).
10.30,16.30 Кiноповiсть “Людина з iншого 

боку”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Небезпечний 

вiк”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Бiдна Маша”. (6+).
22.55,04.55 Х/ф “Кiнець iмператора тай-

ги”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,16.15 Велоспорт. Вуельта. Етап 19.
10.45,13.30 Грiбний слалом. ЧC. Чехiя.
11.45 Велоспорт. Гран-прi Квебека.
12.30,18.45,19.00 Ралi ERC. Польща. 

День 1.
14.45 Футбол. Журнал, присвячений ЧC 

2014.
15.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Угор-

щина. Заїзд 1.
17.00,00.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 20.
20.00,02.00 Спiдвей. Чемпiонат європи. 

Хорватiя.
23.00 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Лозанна (Швейцарiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.10,11.50 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.35,12.20 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.05,12.50 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - 

“Штутгарт”.
11.20 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
13.20,05.40 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Крiстал Пелас”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - “Ман. 

Сiтi”. Пряма трансляцiя.
19.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Гамбург”. Пряма трансляцiя.
21.40 Чемпiонат Iталiї. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” - 

“Шальке”.
01.30 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Реал 

Сосьєдад”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

13 вересня

14 вересня
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Маю честь запросити.
12.35 Ближче до народу.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
13.55 Караоке для дорослих.
14.50 Золотий гусак.
15.15 Як Ваше здоров`я?
16.15 С. та В. Бiлоножки. Концертна про-

грама.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.30 Слово регiонам.
17.40 Головний аргумент.
18.00 Мiжнароднi змагання з конкуру 

“Донбас Тур”.
19.00,21.55 Бокс. ЧС серед юнiорiв. 

Фiнали.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.55 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 Мелодрама “Анжелiка i король”.
14.50 Драма “Процес”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Великий пекарський турнiр”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.10 “Що? Де? Коли?”
00.15 Драма “Вiдкрий свої очi”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.35 Т/с “Терор любов`ю”, 1-4 с.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00 Х/ф “Красуня i Чудовисько”.
14.10,02.35 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
18.00 Х/ф “Перевiрка на любов”.
20.00,04.05 “Подробицi тижня з Є. Кисе-

льовим”.
21.30 Т/с “Даша”, 1-4 с.
01.10 Х/ф “Закоханий i беззбройний”.

ICTV
07.00 Квартирне питання.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
08.55 Х/ф “Брат”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф “Брат 2”.

14.55 Т/с “Ми з майбутнього”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
21.00 Головна програма.
22.55 Х/ф “Ключ саламандри”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.00 Х/ф “Вогонь, вода i... мiднi труби”.
08.45 “Їмо вдома”.
09.50 “Зоряне життя. Голi i несмiшнi”.
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.45 “МайстерШеф 3”.
16.05 “Х-фактор 4”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.05 “Один за всiх”.
21.20 Х/ф “Сонцекруг”.
23.15 Х/ф “Спокутування”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 М/ф “Мавпи в космосi”.
11.25 Спiвай, якщо зможеш.
13.00 Мачо не плачуть.
14.20 Божевiльний автостоп.
15.20 Т/с “Воронiни”.
16.40 М/ф “Мадагаскар 2”.
18.30 Х/ф “Канiкули суворого режиму”.
19.30 Х/ф “Канiкули суворого режиму 2”.
20.35 Х/ф “Канiкули суворого режиму 3”.
21.50 Х/ф “21 i бiльше”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Пустун”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,1

3.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.39,19
.30,20.30,22.30,23.30,00.30,01.35,02.
35,03.30,04.35,05.33 Час. Важливо.

06.54,11.50,13.50,14.49,19.18,20.18,01.36,0
3.15 Тема/Хронiка тижня.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00 
Час новин.

07.35 180 градусiв.
08.34 Феєрiя мандрiв.
09.08 Простiр iдей.
09.34 Вiкно до Америки.
10.34,19.34 Велика полiтика.
11.14 Трансмiсiя-тест.
11.34 Технопарк.
12.34,03.40,04.36 Життя цiкаве.
13.34 Мотор.
14.34 Гра долi.
15.34,02.15,05.35 Машина часу.
16.34 Фактор Безпеки.
17.10 Палата.
17.34 Новини Київщини.
18.07 Вiкно у Європу.
20.33 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.

22.00 Територiя закону.
22.35,02.36 Кiно з Янiною Соколовою.
23.33 Мiграцiйний сектор.
00.31 Укравтоконтинент

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Люблю тебе до смертi”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 15 

i 16 с.
15.00 Т/с “Просте життя”, 7 i 8 с.
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 159 i 160 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 84 i 85 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1
06.50 М/с “Рожева пантера i друзi”.
07.45 М/ф “Курча Цiпа”.
09.10 Х/ф “Зоряна траса”.
11.00 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська 2”.
12.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.20 “КВК-2013”.
16.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.50 Х/ф “Турецький гамбiт”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Невразливий”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.30 Т/с “Чуже обличчя”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Особли-

вий вiддiл НКВС.
12.00,04.20 “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
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Сердитi пташки”.
11.15 М/ф “Монстр у Парижi”.
13.05 М/ф “Артур i помста Вурдалака”.
15.00 Х/ф “Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного Серфера”.
17.10 Одна за всiх.
18.10 Моду народу.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф “Продавщиця”. (2 категорiя).

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

1938р. Микола Вавiлов i Трофим Ли-
сенко.

09.30,16.00 Навколо свiту.
10.30,13.30 Правдивi iсторiї. Полювання за 

Червоним Жовтнем, 2 с.
11.00,18.30 Aрт City.
11.30,02.00 “Ч/Б”.
12.30 Homo sapiens.
14.00 Лекцiї i подiї.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00,22.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Х/ф “Аттентат. Осiннє вбивство в 

Мюнхенi”.
23.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
10.00,04.25 “Будь у курсi!”
10.40,05.30 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Дача”.
14.05 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Китай: трiумф i потрясiння”.
16.00,00.20 Д/с “Народженi вбивати”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Iнна 

Осипенко-Радомська”.
18.30,04.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,04.55 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Розлучення. Роздiл майна.
22.10 Х/ф “Партiя в шахи”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Комедiя “Приходьте завтра...”
13.10 Т/с “Синi ночi”.
15.10 “Надбання Республiки: Михайло 

Танiч”.
16.55 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 Комедiя “Кохання живе три роки”.
22.55 Концерт “БI-2”.

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”. “Су-

тичка”. “Дiра”. “Начальник слiдчого 
вiддiлу”. “Нiчний намет”. “Перелом”.

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

К. Поздняковим.
18.50 Т/с “Карпов”. “Гостi з минуло-

го”. “Переворот”. “Сутичка”. “Для 
друга”.

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

день.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “Обережно, модерн!”
09.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
11.40 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
13.40 Х/ф “Золоте око”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014.
16.50 ЧУ 9 Тур. Днiпро - Таврiя.
19.15 ЧУ 9 Тур. Металiст - Динамо.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Азiат”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Небезпечний 

вiк”. (12+).
08.30,14.30 Комедiя “Бiдна Маша”. (6+).
10.55,16.55 Х/ф “Кiнець iмператора тай-

ги”. (12+).
18.30,00.35 Мелодрама “Жiнки”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Майже смiшна 

iсторiя”. (6+).
23.05,05.05 Х/ф “Женя, Женечка i “Ка-

тюша”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,15.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 20.
10.15 Спiдвей. Чемпiонат європи. Хорватiя.
11.00,18.45,19.00 Ралi ERC. Польща. 

День 2.
12.00,00.30 Супербайк. ЧC. Туреччина. 

Заїзд 1.
12.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC. Ту-

реччина.
13.30 Грiбний слалом. ЧC. Чехiя.
14.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Угор-

щина. Заїзд 2.
17.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 21.
20.00 Велоспорт. Гран-прi Монреаля.
23.30 Велоспорт. Тур Британiї. Етап 1.
00.15,02.15 Мотоспортивний вiкенд.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.15,18.45 Новини.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Ганновер”.
09.55 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Арсенал”.
11.40 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Севiлья”.
13.25,14.25,15.55 Чемпiонат Iталiї. Пряма 

трансляцiя.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
17.55,18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - 

“Осасуна”. Пряма трансляцiя.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Райо 

Вальєкано”. Пряма трансляцiя.
21.55 Чемпiонат Iспанi ї . “Бетiс” - 

“Валенсiя”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї.
01.45 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 

“Вест Хем”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 9 âåрåñíя   
07.00, 16.00, 19.00, 22.00  Провін-

ційні вісті
07.35 «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 нака-

жеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Власна думка                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Захар Беркут» 
17.00 «Неповторна природа»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Коли орел атакує» 

Âіâòороê, 10 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00  Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
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 «Неповторна природа»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не нака-

жеш» 
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.«Суперполіцейський» 
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Про кіно»
Т.с.«Серцю не накажеш» 
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди         
21.00 Наші вітання
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Бек-нічне бачення» 

Ñåрåда, 11 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00  Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не нака-

жеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 Джаз-фольк гурт «Бріо»
14.00 Х.ф. «Забери мене додому» 

16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Відчиняй»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Виверження вулкану» 

Чåòâåр, 12 âåрåñíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00  Провін-

ційні вісті
08.00 «Відчиняй»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Неповторна природа»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не нака-

жеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Авторська теорія» 
17.00 «Неповторна природа»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»

П’яòíèця, 13 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, 18.00 Т.с.«Серцю не нака-

жеш» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Чужа слава» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Слід»
21.30 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Місія» 

Ñóáоòа, 14 âåрåñíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Витівки у старовинно-

му дусі» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Які ж ми були молоді» 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Пригоди Тома Соєра» 
16.30 Дім книги
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні маєтки»

19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір.Солов’ї Га-

личини
2 2 . 0 0  Д о  6 5 - р і ч ч я  І в а н а 

Гаврилюка.Х.ф.«Іван та ко-
била» 

23.40 Час-Тайм

Íåдіëя, 15 âåрåñíя
06.00 Х.ф. «Витівки у старовинно-

му дусі» 
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   Архи-
катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Пригоди Тома Соєра» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.45 Новітні впровадження в меди-

цині Тернопільщини 
16.00 «Відчиняй»
16.30 «Автоакадемія»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Відсутня ланка»
 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 9 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 “Солов’їна пісня”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Силуети минулого”
14.35 “Скарби музеїв Полтавщини”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Маленька перерва”
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 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “А у нас кіно знімали”
21.30 “Урок… для батьків”

22.45 “Вернись зі спогадів”
23.00 Пам’яті Квітки Цісик.”Ця роз-

лука до болю нестерпна”. ч.1

Âіâòороê ,  10 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті 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”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Рідна мова”
14.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Як це було”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Рокитнівські “Куточане”.ч.1
23.00 Пам’яті Квітки Цісик. “Ця роз-

лука до болю нестерпна”.ч.2

Ñåрåда, 11 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Як це було”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 Рокитнівські “Куточане”.ч.1
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Дитячий калейдоскоп”
16.50 “Музей іграшок”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Просто неба”
17.30 “Після школи”
17.45 “Історія одного експоната”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Музей родини Косачів”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “До чистих джерел”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Спадщина”
21.30 “Енергоманія”
22.45 Рокитнівські “Куточане”.ч.2
23.00 “Пам’яті Юрія Богатікова”
23.50 “Замки Тернопілля”

Чåòâåр, 12 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті 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 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.45 Рокитнівькі “Куточане”.ч.2
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “До чистих джерел”
14.30 Д/Ф “Вимираючі види. Пан-

тера”
15.00 “Козацькому роду нема пе-

реводу”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Музей археології”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 Д/Ф “Олександр Мурашко”
17.35 “Мандри”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “У списках значився”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Музей родини Косачів”
23.00 “Святі гори-ворота спасіння”
23.45 “Гра долі”

П’яòíèця, 13 âåрåñíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Просто неба”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мандри”
12.20 “Храми Поділля”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 Д/Ф “Оксана Петрусенко”
17.45 “Туристичні подорожі Крив-

басу”
18.00 “Слід”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Мить, надана у кредит”
20.25 “Портрети дикої природи”
20.45 “Вечірня казка”

21.00 “Пілігрим”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Мамина доля”

Ñóáоòа, 14 âåрåñíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 Д/Ф “Оксана Петрусенко”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
13.00 “Козацька церква”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Світ професій”
13.45 “Новини України”
14.00 “Мить, надана у кредит”
14.25 “Туристичні подорожі Крив-

басу”
14.35 “Поліська світлиця”
15.00 “Украдене щастя”.ч.1
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф  “Кам’яна квітка”)
18.30 “Так було”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “7 природних чудес України”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Допомагає служба зайня-

тості”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Спадщина”
22.20 “Нічого нового”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Кіно, кіно”

Íåдіëя, 15 âåрåñíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Спадщина”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайня-

тості”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “7 природних чудес України”
14.45 “Так було”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Украдене 

щастя”.ч.2)
17.35 “На крилах любові”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Козацька церква”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Д/Ф “Вклонись до землі”
20.10 “Рівного немає ніде”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30  Жарт-клуб “Побрехеньки”
23.30 “Спадщина”

15 вересня
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Догляд за шкірою  
обличчя 

Якщо ви помітили, що від-
чуття стягнутості шкіри вини-
кає не тільки відразу після вод-
них процедур, а й раптово всере-
дині дня, й особливо - під звич-
ним макіяжем, настав час пе-
реглянути процедуру догляду 
за обличчям. Як правило, пер-
ші осінні проблеми наздоганя-
ють засмаглу шкіру - колір за-
смаги псується, жовтіє або набу-
ває сіруватого відтінку, а найгір-
ше – шкіра починає лущитися. 
Особливо страждають кисті рук 
і зона декольте. Втім, і обличчю 
не позаздриш... 

Тому починаємо переходи-
ти на осінній режим із найваж-
ливішого - процедури очищен-
ня. Якщо влітку ви надавали пе-
ревагу гелям для вмивання, які 
наносяться на шкіру, спінюють-
ся, а потім змиваються, то восе-
ни краще повернутися до молоч-
ка, яке просто видаляється сухим 
ватним диском. Після чого варто 
скористатися тоніком без спир-
ту. Добре, якщо активними речо-
винами у ньому будуть алантоїн, 
хітозан і зелений чай: всі ці нату-
ральні компоненти не просто на-
дійно зволожують шкіру, але й 
прискорюють процеси її регене-
рації. 

Щодо зволоження, то обирай-
те більш жирні креми, як для ніч-
ного, так і для денного догляду. 
На початку осені цілком можна 
обійтися універсальним зволо-
жуючим кремом, а от з того мо-
менту, як у вашому домі та офі-

сі включать батареї опалення, 
на ніч необхідно потішити шкіру 
кремом, багатим оліями. 

Один-два рази на тиждень 
шкіру слід глибоко очищати. 
Якщо шкіра здорова, нормальна 
або трохи схильна до жирності, то 
лусочки можна видаляти звичай-
ним скрабом з полімерними част-
ками. Якщо суха і чутлива - засо-
бами на основі косметичної гли-
ни. А для проблемної шкіри кра-
щий вибір - м’які маски без абра-
зивних частинок, але які містять 
цинк. Не забувайте, що найкра-
щий час для глибокого очищен-
ня - вечір напередодні вихідного, 
тому що після такої процедури на 
обличчі можуть з’явитися неве-
ликі почервоніння. 
Догляд за шкірою тіла 

Подивіться, який засіб ви ви-
користовуєте для щоденного 
душу. Якщо це звичайний гель на 
мильній основі, то краще заміни-
ти його на крем-гель або на олію 

для душу, або ж на натуральне 
мило. Оберіть засіб з освіжаючим 
ароматом і вам гарантований 
весняний настрій, навіть якщо за 
вікном похмуро й холодно. 

На початку осені кілька ра-
зів проведіть ретельне очищен-
ня всього тіла грубим скрабом 
(наприклад, на основі тростин-
ного цукру або морської солі): це 
допоможе видалити залишки за-
старілої засмаги. Після душу не 
забувайте, що крім молочка для 
тіла, варто окремо нанести зво-
ложуючі засоби на верхню части-
ну ступні, руки від кисті до ліктя 
і на декольте та спину. 

Після того, як увімкнуть опа-
лення, візьміть за правило дві-
чі на тиждень приймати ванну 
з вівсяним відваром або горнят-
ком жирних вершків: це прекрас-
но зволожить та заспокоїть шкі-
ру. Страждає наша шкіра і від змі-
ни гардеробу. Особливо, ноги від 
колготок та шия від комірів вов-
няних піджаків. 

Догляд за волоссям: 
привіт, шапочко... 

Не встигнемо оглянутися - і 
прийде час ховати нашу розкіш-
ну зачіску під шапкою. Про те, як 
після цього виглядає вранішня 
укладка волосся, краще навіть не 
думати, щоб наперед не нерву-
ватись зайвий раз. А ще ж крім 
того, голова починає свербіти, з 
новою силою з’являється лупа, 
волосини випадають так, наче зі-
бралися полетіти в теплі краї. Як 
цьому зарадити? 

Для початку піти в перукар-
ню і трохи підстригти кінчи-
ки (або повністю освіжити за-
чіску). Потім взяти за правило 
хоча б раз на тиждень балувати 
шкіру голови живильною мас-
кою для волосся - саморобною 
(з двох яєчних жовтків і чарки 
коньяку) або професійною із са-
лону. 

Якщо у вас є можливість хоча 
б іноді сушити волосся без фену 

- скористайтеся нею. Все-таки 
фен, навіть найдорожчий - голо-
вний «вбивця» волосся. 
Щоденний макіяж: 
змінюємо декорації 

У декоративній косметиці 
особливої сезонності немає, але 
все-таки можна трохи вдоскона-
лити макіяж. Тим паче, що треба 
ж купити собі щось новеньке... 

Найкорисніше осіннє при-
дбання - жирна крем-пудра за-
мість рідкого тонального кре-
му. Вона не дає пересихати шкірі 
при ввімкненому опаленні, і до-
бре захищає від негоди. 

З тією ж метою можна замі-
нити рідкий блиск для губ на по-
маду, збагачену бджолиним вос-
ком, оливковою або горіховою 
оліями. 

Є сенс придбати і водостій-
ку туш для вій - невідомо, скіль-
ки триватимуть осінні дощі. А от 
від кремоподібних тіней для по-
вік варто відмовитися.

Дощ мережить обличчя цілунками, 
вітер до танцю галантно запрошує 

жінку красиву, 
таємничу, мов мрію осінню...

Ось і осінь.Краєвиди скоро змінять 
барви із зеленавих на жовті й багряні, 
все частіше по підвіконні барабанити-
ме дощ і вітер непроханим гостем сту-
катиме у вікна… У низькі температу-
ри, холоди, тумани наша шкіра та во-
лосся потребують особливого догляду.
Отож,кілька порад, як, незважаючи на 
погоду чи пересушене від батарей пові-
тря у квартирі, залишатися красивими.     

Разом із застосуванням магазинних косметичних засобів варто викорис-
товувати натуральні, доступні й прості маски для шкіри обличчя й тіла, для 
волосся. Вони містять чимало поживних і зволожуючих компонентів, яких 
так багато у молодих овочах і фруктах восени. Ось рецепти деяких з них.ДИВО-МАСКИ

Для шкіри обличчя
Яблуко освіжить

Візьміть невелике яблуко і прокрутіть 
його через м’ясорубку, можна натерти на 
дрібній тертці. Відокремте білок з курячо-
го яйця і додайте його в яблучну кашку, по-
тім налийте туди одну ст. л. рослинної олії, 
найкраще підійде оливкова. Перемішай-
те масу і нанесіть на обличчя. Тримайте 15 
хв., а потім змийте теплою водою. Ця маска 
прекрасно живить, зволожує й освіжає шкі-
ру обличчя.
Горобина додасть пружності

Зберіть ягоди червоної горобини і пере-
крутіть їх через м’ясорубку. Потім через мар-
лю відіжміть сік. Змішайте в рівних пропо-
рціях горобиновий сік, рідкий мед і оливко-
ву олію. Якщо у вас нормальна або суха шкі-
ра, то додайте в масу яєчний жовток, а якщо 
жирна і пориста - то білок. Нанесіть маску на 
обличчя і через 20 хв. змийте теплою водою. 
Горобина багата антиоксидантами і вітамі-
ном А, тому регулярне використання горо-
бинової маски допомагає збереженню пруж-
ності та молодості шкіри.

Капуста очистить
Шматочок капусти пропустіть через 

м’ясорубку і покладіть одну столову лож-
ку капустяної маси в горнятко, додайте 10 г 
дрібної кухонної солі. Розмішайте і круго-
вими рухами пальців близько однієї хви-
лини втирайте маску в шкіру обличчя, 
уникаючи її потрапляння на шкіру навко-
ло очей. Потім помийте обличчя теплою 
водою і протріть кубиком льоду.
Картопля зніме сліди втоми

Восени в картоплі дуже багато віта-
мінів А, С, Е, К, РР, а також калію, магнію, 
міді, заліза і мікроелементів. Тому карто-
пляні маски ідеальне джерело для живлен-
ня шкіри. Відваріть невелику картопли-
ну в мундирі, розітріть її ступкою, додай-
те в масу одну столову ложку свіжої смета-
ни, перемішайте і нанесіть на обличчя. Че-
рез 15 хв. змийте маску теплою водою. Така 
маска знімає сліди втоми з обличчя і підви-
щує пружність шкіри.

Для волосся
Однією з найпоширеніших про-

блем з волоссям восени є його випа-
діння. Причини можуть бути різні, по-

чинаючи від гормональних порушень 
і сильного стресу, закінчуючи непра-
вильно підібраним косметичним до-
глядом за волоссям. Уникнути цієї на-
пасті допоможуть різноманітні маски, 
які легко можна самостійно приготу-
вати вдома.  
Гірчична маска

Для приготування маски знадобиться 
2 ст. л. сухої гірчиці, 1 жовток, 2 ст. л. будь-
якої олії (реп’яхова, мигдальна, оливко-
ва, кокосова, лляна), 2 ст. л. води. Змішай-
те всі інгредієнти до отримання однорід-
ної кашки. Нанесіть суміш на сухе волос-
ся по проділах через кожен сантиметр по 
всій голові. Оберніть голову в целофан, а 
зверху одягніть на годину теплу шапку чи 
хустину. Потім добре змийте.
Цибулева маска

Ця маска дуже ефективна, результат 
видно вже після першої-другої процедури, 
але єдиний недолік - це запах, який волос-
ся вбирає. Тому, перш ніж робити це, зваж-
те для себе мінуси і плюси.

Для приготування цієї маски подріб-
ніть на тертці ріпчасту цибулю. Отриману 

кашку увітріть у шкіру голови. Також мо-
жете скористатися лушпинням з декіль-
кох великих цибулин, які слід залити лі-
тром води і кип’ятити 15 хв. Використо-
вуйте відвар для миття або полоскання 
волосся.
Маска медово-яєчна

Мед та жовток - це найдавніші засоби 
для краси волосся. Для того, щоб приготу-
вати цю маску, змішайте мед, яєчний жов-
ток і реп’яхову олію в рівних пропорціях. 
Нанесіть суміш на волосся, починаючи з 
коренів, і походіть з маскою півгодини. Ця 
маска не лише зміцнить волосся, але й по-
збавить від лупи.
Імбирна маска

Імбир дуже корисний у разі випадан-
ня волосся. Для приготування імбирної 
маски вичавіть сік з подрібненого коре-
ня імбиру, увітріть його в шкіру голови 
масажними рухами по колу, а після роз-
поділіть по всьому волоссю. Для більшої 
ефективності можна зверху вдягти те-
плу шапочку. Тримайте маску на волоссі 
близько двох годин, після чого змийте її 
теплою водою.
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Українські анекдоти

Відповіді

Що роблять люди, коли їм «вирубали» світ-
ло? Правильно, біжать до вікна подивитися, 
які ще будинки без електрики.

*   *   *
Прийшов чоловік до райвідділу міліції:
- Дайте мені документа, що я маю суди-

мість, а краще - дві.
- Навіщо ж вам таке?!
- Хочу в Партію регіонів вступити, а там по-

трібна рекомендація.
*   *   *

Українська версія народної казки. Золота 
рибка каже дідові: 

- Набрид ти мені! У твого сусіда тільки одна 
корова, а ти вже втретє просиш, щоб вона здохла.

*   *   *
Оголошення на дверях сільського магази-

ну: «Пішла на обід. Повернуся, коли наїмся».
*   *   *

Почали ремонт у стилі «хай-тек», закінчи-
ли в стилі «хай-так». 

*   *   *
Свято. Стоїть рядовий на посту:
- Стій! Хто йде?
- Свої, з пляшкою!
- Свої - проходь! Пляшка, стій!

*   *   *
- Семене Семеновичу, дозвольте сьогод-

ні піти з роботи раніше. Дружина хоче піти зі 
мною за покупками.

- У жодному випадку! Працюйте!
- Величезне спасибі!

*   *   *
Теща бере ровер, зять запитує:
- Мамо, ви куди?
- На цвинтар.
- А ровер назад хто притягне?

*   *   *
- Залишив ноутбук на підлозі. Теща подума-

ла, що це вага. Словом, півтори штуки баксів 
важить теща.

*   *   *
Приходить бабця до магазину і купує мі-

шок гречки, рису, упаковку сірників, кілька кі-
лограмів солі... Продавщиця запитує:

- Бабцю, навіщо вам те все?
- Ой, доню, прийдуть комуністи - дефіцит буде.
- А за кого, бабцю, будете голосувати?
- Та ж за них, рідненьких.

*   *   *
Теща:
- Коли відходить мій потяг?
Зять:
- Через дві години, 34 хвилини, 40 секунд.

*   *   *
Коли донька Володимира Путіна вирішила 

вступити до університету, конкурс намітився 
шалений: 40 вузів на місце.

*   *   *
Дізнавшись, що Янукович досяг пенсійного 

віку, Черновецький прислав йому два кілогра-
ми гречки.

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

Курйоз Пугачова вигнала Галкіна  
на заробітки і зустрічається з Кіркоровим?

Пристрасті киплять у 
зірковому сімействі 
Алли Пугачової і 

Максима Галкіна.

До розлучення ще не дійшло, але сто-
сунки між подружжям загострилися. Че-
рез скандали навіть зірвалася їх участь в 
одному з телешоу на російському ТБ, де 
вони мали бути ведучими, розповідають 
в оточенні артистки. Подейкують, при-
чина - роман 37-річного Галкіна з модел-
лю з Харкова й екс-подругою Сергія Звє-
рєва - Оленою Галиціною, про що дізна-
лася і 64-річна Примадонна. Інші джере-
ла це спростовують: «Там справа зовсім 

не в якійсь модельці. Просто, останнім 
часом в Алли і Максима проблеми з фі-
нансами. Щоб утримувати їх замок, ши-
карну квартиру в центрі Москви і жити 
на широку ногу, як вони звикли, грошей, 
які заробляє Галкін, не вистачає. Аллу 
таке становище не влаштовує. Тому, 
якщо вона його виганяє, то тільки на за-
робітки...».

Але… артистку вже кілька разів ба-
чили в Філіпповському провулку, де 
живе її колишній чоловік Філіп Кірко-
ров, який продовжує про неї піклувати-
ся. Так, з недавньої відпустки у Греції він 
привіз їй ліки - у співачки цукровий діа-
бет, а майже три роки тому вона перене-
сла операцію зі стентування судин.
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ГОРОСКОП
з 4 до 10 вересня 
Овен
Настав час, сприятливий для сер-

йозних справ. Якщо ви запланува-
ли щось суттєве — удача буде з вами. 
Вих�дн� — чудовий час для романтич-
них прогулянок � поїздок.

Телець 
Прислухайтеся до порад, намагай-

теся жити проблемами колективу, за-
раз для вас виграшна позиц�я. З’явиться 
нагода виправити стар� помилки, нала-
годити стосунки з родичами.

Близнюки 
Цей період буде ц�кавим � 

стаб�льним. Ви звернете увагу на нов� 
сторони життя, захопитеся чимось 
незвичним. У ц�лому сприятливий 
час для навчання � розвитку, а також 
п�двищення квал�ф�кац�ї.

Рак 
Давн� зв’язки � над�йн� друз� допо-

можуть вийти з будь–якої ситуац�ї. 
Можливо, ви повернетеся до минуло-
го, в�дновите забут� справи або захо-
плення � по–новому подивитеся на те, 
що в�дбувається навколо вас.

Лев 
На вас чекають сюрпризи � 

неоч�куван� зустр�ч�. Щоб не роз-
губитися, в�дразу хапайте бика за 
роги, вир�шуйте вс� питання, не 
в�дкладаючи їх на пот�м. Наприк�нц� 
тижня займ�ться чимось ц�кавим.

Діва 
Досягнення ц�лей у ваших руках. 

Якщо ви визначилися з тим, що роби-
тимете в першу чергу, см�ливо беріть-
ся за справи. Налаштуйтеся на краще, 
оптим�зму вам не позичати.

Терези 
Попереду ц�кавий � насичений тиж-

день. Не втрачайте можливост� по-
знайомитися з новими людьми або 
отримати додатков� знання. Будьте 
активн�ш�, проявляйте �н�ц�ативу.

Скорпіон
Ви в�дчуєте, що потр�бн� близьким 

людям, якщо потрібно, простягніть 
їм руку допомоги. Варто в�дзначити, 
що не т�льки в с�мейному кол�, а й на 
робот� будете в центр� под�й. Можливо, 
дехто з вас захоче поекспериментува-
ти з �м�джем.

Стрілець 
Перш н�ж щось робити, прислухай-

теся не т�льки до власної �нту�ц�ї, а й 
до здорового глузду. Причому остан-
ньому зараз варто надавати перева-
гу. Можливо, доведеться щось робити 
всупереч своїм бажанням.

Козеріг 
У центр� уваги опиняться давн� 

справи, настав час розставити вс� крап-
ки над «�». В�рог�дно, що проясниться 
неприємна ситуац�я, з’являться нов� 
подробиц�. Вихідні проведіть час з 
сім’єю та друзями. 

Водолій 
Найважлив�ш� справи плануй-

те на четвер–п’ятницю. Налаштуй-
теся на д�ловий лад, прояв�ть макси-
мум в�дпов�дальност� та з�браност�, 
� кер�вництво в�дзначить вашу 
рвучк�сть.

Риби 
Пер�од оч�кується вдалий � пози-

тивний. Творчий п�дх�д до справ до-
поможе досягти чудових результат�в. 
Проявляйте �н�ц�ативу, бер�ться за нов� 
справи. в�дв�дайте батьк�в.

nday.te.ua

Якщо працювати – то до 
сьомого поту, якщо співати 
– то дзвінко, розлого, якщо 

творити щось – то неповторно 
захоплююче, щоб за душу брало.

Саме так можна висловитися про 
«Свято вишиванки» у Васильківцях Гу-
сятинського району. На  Першу Пречис-
ту село розцвіло розмаїттям узорів, за-
манювало до себе посмішками та гарним 

настроєм. Традиційне закінчен-
ня збору врожаю, за підтримки 
компанії «Мрія Агрохолдинг», 
відзначали весело і гучно. По-
дібний захід тут проводять уже 
третій рік поспіль. Організато-
ри свята постаралися на сла-
ву. Чудова концертна програма 
за участю відомих артистів зі-
брала гостей з усіх куточків об-
ласті. Кожен знайшов для себе 
розвагу. Для дітей встановили 
батути, надувні гірки, карусе-
лі. Проводились майстер–кла-
си з вишивки, бісероплетін-
ня, гончарства, виготовлен-

ня прикрас із полімерної глини. Умільці 
Тернопілля та Прикарпаття представля-
ли свої вишиванки, вироби з лози. При-
сутніх частували різноманітними смако-
ликами.  Усі отримали подарунки, а най-
працьовитіших нагородили новенькими 
комп’ютерами.

 Запросили і гостей з Києва. Родзин-
кою свята, звичайно, стало спортив-
не шоу за участю найсильнішої людини 
планети Василя Вірастюка. Стронгмени 
демонстрували глядачам богатирську 
силу. А щоб ніхто не засумнівався у вазі 
спортивних снарядів, спортсмени дозво-
лили спочатку випробувати свої сили 
усім бажаючим. Ведучі свята Гриць Дра-
пак та Ольга Фреймут розважали при-
сутніх увесь вечір. Один за одним прибу-
вали гості зі столиці: відома група «Тік», 
заслужена артистка України Алла Куд-
лай, улюбленець  молоді «Дзідзьо»...  

Одягну я вишиванку-  
–  УКРАЇНИ ЦВІТ

У рамках проекту 
«Я люблю рідний 
край», за сприяння 

компанії «Мрія 
Агрохолдинг», до Дня 
знань також підготували 
інтерактивну книгу «Мрії 
здійснюються за 365 
днів». 

86 тисяч учнів у Тернопіль-
ській,  Хмельницькій, Івано-
Франківській, Чернівецькій, 
Львівській, Житомирській, 
Рівненській областях отрима-
ли яскраву книгу-органайзер. 
Вона допоможе учням владна-
ти власні мрії та втілювати їх у 
життя. Головне завдання кни-
ги, зауважує керівник проекту 
Ірина Соляр, є виховання у мо-
лоді відповідальності за влас-
не майбутнє. Спеціальні мето-
дики дозволять розкрити та-

ланти дитини, визначити мо-
тивацію вчинків, виховати мо-
ральні цінності, оволодіти фі-
нансовою грамотністю. Також 
у щоденнику подана інформа-
ція про сайти, де можна здобу-
ти безкоштовно онлайн-освіту, 
куди поїхати на канікулах, як 
вибрати професію. В основі 
практичних порад використа-
на теорія життєвого успіху вче-
ного, доктора Інституту психо-
логії  НАПН України Юнони Ло-
тоцької. 

Презентація відбу-
валась у Васильківцях, 
у школі з поглибленим 
вивченням інформацій-
них технологій. Завдя-
ки компанії «Мрія Аг-
рохолдинг» тут зробле-
ний чудовий ремонт. 
Директор Світлана Бай-
талюк провела оглядо-
ву екскурсію. Цікаво, що 
класи поділені з ураху-

ванням віку дитини. Діє «Гале-
рея писанкарства», «Лаборато-
рія інтерактивного навчання», 
«Танцювальний зал», «Кабінет 
основ здоров’я». Створено ду-
ховний куточок.  Організовано 
здорове харчування. Завдяки 
новим морозильним камерам 
фрукти та овочі діти  їдять весь 
рік. Також колектив дбає про 
заготівлю консервацій на зиму, 
щоб учні споживали продукти 
без хімії та нітратів, вирощені 

на рідній землі.
Задля фізичного, інтелек-

туального та духовного ви-
ховання молоді організу-
ють «Турнір рідного краю».  
На учасників чекає незабут-
ній день, сповнений яскра-
вих вражень, емоцій та по-
дарунків. Турнір складаєть-
ся з трьох частин (спортив-
на естафета, вікторина, кон-
курс талантів) та двох етапів 
(обласний турнір і міжоблас-
ний). У ньому школярі мати-
муть підтримку зірок естра-
ди та спорту. Команді, яка 
буде представляти свою шко-
лу, необхідно  наперед зареє-
струватися через сайт: ���.
rkray.c�m.��, можна телефо-
ном: 0800 508 805, або че-
рез сторінку у соц. мережі VK: 
vk.c�m/r�d�y�.kray

Інна ДАНИЛКІВ .
(фото автора).

Наші мрії збуваються з «Мрією»

Вихованці школи 
с. Васильківці 
розглядають 
книжечку…

Найпрацьовитіших  комбайнерів  нагородили  ноутбуками

Олександр  Пеканов :
вага  колеса  - 365  кг


