
Від початку активних бо-
йових дій на сході Укра-
їни минуло більше року. 
За цей час Донбас поки-
нули 2,3 мільйони укра-
їнців. Саме такі цифри 
приводяться у звіті пред-
ставництва Комітету ООН 
у справах біженців в Укра-
їні. Близько ста тисяч з цих 
 вимушених переселенців 
проживають сьогодні на 
Київщині. 

Страшна 
СтатиСтика

За даними ООН кожен 
30-й біженець у світі – пересе-
ленець з Донбасу. На остан-
ньому засіданні уряду Мі-
ністр соціальної політики 
Павло Розенко заявив, що на 
сьогоднішній день помітно 
незначне зниження актив-
ності переселенців. Але на-
віть за таких обставин що-
тижня 15-20 тисяч біженців 
стають на облік. Уявляєте 
собі цю цифру? Кожні сім 
днів з Донбасу втікає невели-
ке містечко. 

Вище сказано, що за рік 
Донбас залишили 2,3 міль-
йони людей, з них 1,38 млн – 
внутрішні переселенці (ті 
що розселилися територією 
України). Більше 820 тисяч 
пенсіонерів, 175 тисяч дітей 
і 60 тисяч непрацездатних 
людей покинули свої до-
мівки і зараз проживають у 
інших областях України. 
Найбільше біженців при-
йняли Луганська (200 ти-
сяч), Харківська (180 тисяч), 
Донецька (110 тисяч) та Ки-
ївська (100 тисяч) області. 

«нам обіцяли, 
що за тиждень 
вСе закінчитьСя»

Із самого початку кон-
флікту на Донбасі держава 
показала, що зовсім не гото-
ва вирішувати проблему бі-
женців. Тисячі людей у роз-
пачі, з маленькими дітьми 
на руках покидали свої об-
житі домівки і з найнеобхід-
нішим вирушали в нікуди. 

Вони оббивали пороги 
державних установ, але там 
лише розводили руками. 
Якби не згуртовані дії волон-

терських організацій, які 
дуже швидко організували 
гарячі телефонні лінії допо-
моги для переселенців, ще 
невідомо чим би це все за-
кінчилося. Волонтери ство-
рили комунікаційну мере-
жу, завдяки якій біженці зі 
Сходу змогли на перших по-
рах знайти дах над головою. 

«Тиждень Київщини» від-
відав одне з таких місць – та-
бір біженців, що розташував-
ся в санаторії «Перемога» у 
Ворзелі. 
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тиждень     КиЇВЩини

лінива, 
безвідповідальна  
і галаСлива
ПіДСУмКи ДрУгОї  
СеСії ВерхОВНОї раДи  
VIII СКлиКаННя
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як дожити 
до Ста  
років:
ПОраДи  
ліКаріВ 
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брудні тендери
як наживаютьСя на  

дітях-чорнобильцях  
і що відбуваєтьСя  

з харчуванням  
у навчальних закладах
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Верховна рада тихенько 
пішла на канікули. Не-
офіційно: 17 липня де-
путати вирішили не за-
кривати сесію, а тому 
спікер Володимир грой-
сман має право у будь-
який час зібрати їх на 
позачергове засідан-
ня. але до кінця серпня 
парламент, ймовірно, не 
працюватиме. а тому ми 
можемо сміливо підби-
вати певні підсумки його 
роботи за сім місяців 
цього року. точніше, не 
лише роботи, а й клоу-
нади, популізму та полі-
тиканства, якого у чин-
ній Вр значно більше, 
аніж власне діяльності.  

«законотворчіСть» 
із кулаками

Почнемо, мабуть, не із зако-
нотворчості наших народних 
обранців, а з бійок, які стали 
практично нормою для Верхо-
вної Ради. Билися та штовхали-
ся депутати цієї сесії так часто, 
що можна збитися з рахунку. 

Найвойовничіша фракція – 
«радикали» Олега Ляшка. Де-
путати цієї фракції настільки 
бойові, що билися не лише з 
«союзниками» із БПП, а й між 
собою. Найгучніша бійка в сті-
нах парламенту сталася саме 
між «радикалами». Після того, 
як екс-комбат «Айдару» Сергій 
Мельничук вийшов із фракції 
Радикальної партії, Олег Ляш-
ко назвав його «тушкою» і зая-
вив, що йому нібито заплатили 
за перехід до групи «Воля наро-
ду». У відповідь Мельничук 
вдарив Ляшка по обличчю. Че-
рез конфлікт засідання було 
закрите, але депутати продов-
жили силове з’ясування сто-
сунків у кулуарах. 

Переможцем в особистому 
заліку став позафракційний 

Володимир Парасюк – нардеп 
щонайменше тричі бився у 
парламенті: з колишнім спіке-
ром Володимиром Литвином, 
депутатом із групи «Відро-
дження» Віктором Бондарем 
та представником БПП Рома-
ном Насировим, який нещо-
давно очолив Державну фіс-
кальну службу. Кількість же 
дрібних конфліктів за участю 
молодого депутата підрахува-
ти просто нереально. 

З’ясовували стосунки навку-
лачки навіть жінки-депутати: 
наприкінці роботи сесії по-
штовхалися соратниці по коа-
ліції – представниця «Народно-
го фронту» Тетяна Чорновол та 
депутат від «Батьківщини» 
Олександра Кужель.

Як бачимо, з кулаками кида-
лися один на одного саме пред-
ставники різних фракцій коа-
ліції. І цей факт якнайкраще 
характеризує стосунки тих по-
літичних сил, що сформували 
парламентську більшість – 
здається, нічого, окрім бажан-
ня урвати собі шматок влади, 
їх не об’єднує. 

«Суперкриза» 
в коаліції

Підсумовуючи роботу другої 
сесії ВР, керівник фракції БПП 
Юрій Луценко визнав: «Коалі-
ція зараз знаходиться в супер-
кризовому стані. Дійшло до 
того, що ніхто не хоче бути її ко-
ординатором».

Стосунки всередині парла-
ментської більшості найкраще 
проілюструвати інцидентом, 
який стався під час обговорення 
законопроекту про сервісні по-
слуги та сервісні центри МВС. 

Нардеп від Радикальної пар-
тії Ігор Мосійчук назвав закон 
недосконалим, але закликав 
підтримати його в першому чи-
танні. На репліку Юрія Луцен-
ка про те, що Радикальна пар-
тія не голосувала за закон про 
Національну поліцію, Мосій-
чук відповів так: «У вас із 
пам’яттю щось, менше пийте». 
Між депутатами БПП та «ради-
калами» миттєво розпочалася 
штовханина: депутати з прези-
дентської партії вимагали ви-
бачитися перед Луценком, од-

нак їх опоненти у підсумку від-
мовилися це зробити. Юрій Лу-
ценко, щоправда, у боргу теж 
не залишився. За словами Оле-
га Ляшка, на одній з нарад ліде-
рів коаліції Луценко обізвав не-
величкі фракції – «радикалів», 
«Самопоміч» та «Батьківщи-
ну» – «дрібночленами». «Він 
мені в очі сказав, що «дрібно-
члени» керувати нами не бу-
дуть. Мова про те, що в коаліції 
є великі члени і маленькі чле-
ни. Я думаю, що Луценко поми-
ляється, що ми «дрібночле-
ни», – заявив лідер РПЛ. 

Проблема не лише у конфлік-
тах між «коаліціантами». Про-
блема в тому, що будучи при вла-
ді, практично усі фракції біль-
шості періодично роблять ви-
гляд, що знаходяться в опозиції. 
Тихенько голосуючи при цьому 
за усі ті справді антинародні рі-
шення, які ж самі критикують.

Найбільш показовий прик-
лад – голосування за бюджет на 
2015 рік. Нагадаємо, парламент 
масово урізав соціальні виплати, 
стипендії, надбавки та пільги 
освітянам та медикам, заморо-
зив пенсії. Також ВР скасувала 
безоплатне харчування у лікар-
нях та школах, пільговий проїзд 
для учнів загальноосвітніх 
 шкіл, безоплатний довіз учнів 
та вчителів у сільській місцевос-
ті, обмежила низку пільг чорно-
бильцям. Та найголовніше – 
«благословила» уряд Яценюка 
на різке підвищення тарифів на 
газ та електроенергію. Не буде 
великим перебільшенням твер-
дження, що ухваленням такого 
бюджету парламент зробив бід-
ними більшість українців. Але 
подивіться – саме політики з пар-
ламентської коаліції найгучні-
ше критикують уряд за «антина-
родну політику». Якщо послуха-
ти Юлію Тимошенко, Олега 
Ляшка, лідерів «Самопомочі», 
навіть «НФ» та БПП, то склада-
ється враження, що саме вони і є 
опозицією в Україні – настільки 
палко та агресивно вони кри-
тикують владу...  

бюджет  
на наСтупний  
рік буде ще 
Складнішим

Прем’єр-міністр арсеній 
яценюк прогнозує, що 
держбюджет на 2016 рік 
буде ще складнішим, ніж 
бюджет поточного року.
За словами прем’єра, це 
пов’язано з істотним зни-
женням доходів від Нацбан-
ку, яке оцінюється в 40 міль-
ярдів гривень, і скасуванням 
додаткового імпортного збо-
ру, який приніс 17,5 млрд 
гривень. На тлі скорочення 
цих доходів в 2016 році очі-
кується суттєве збільшення 

видатків. Зокрема, програма 
субсидій населенню буде 
збільшена в 2016 році ще на 

20 міль ярдів гривень у по-
рівнянні з 24 млрд грн 
у 2015-му.

Національний банк України має 
намір знизити граничну суму го-
тівкових розрахунків між фізич-
ними особами до 50 тис. грн зі 
150, що діють нині. Про це пові-
домляється на сайті НБУ з по-
силанням на проект постанови, 
який регулятор виніс на громад-
ське обговорення до 25 серпня.
Одночасно НБУ повідомляє, що 
безготівкові розрахунки можуть 
і далі здійснюватися без будь-
яких обмежень, і при цьому бан-
ки зобов’язані забезпечити без-
готівкові перерахування на ви-
могу клієнтів у повному обсязі.
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50    
разів збиралися  
депутати 

на пленарні засідання у період 
з лютого по липень. це у країні, 
де триває війна і лютує шалена 
економічна криза, де громадя-
ни бідні шають із кожним днем, 
а парламент мав би працювати 
у цілодобовому режимі

470    
законопроектів, 

спрямованих на реформи 
економіки та підвищення 
соціального захисту, внесли на 
розгляд парламенту депутати 
від опозиції. їх розгляд блокує 
парламентська більшість

451 із 2642  
зареєстрованих законо-
проектів зуміли розглянути  
та ухвалити депутати Вр

лінива, безвідповідальна і галаСлива
ПіДСУмКи ДрУгОї СеСії ВерхОВНОї раДи VIII СКлиКаННя

нацбанк заборонить 
розрахунок готівкою на Суму  
понад 50 тиСяч гривень



20 липня губернатор 
Одеської області мі-
хеіл Саакашвілі зая-
вив: «Влада допустила 
одеситів на пляж, який 
протягом декількох ро-
ків контролювався од-
ним із київських олігар-
хів». Огорожу навколо 
цього пляжу при цьому 
зламали...

прогноз Ситуації
Процес «декомунізації», роз-

початий владою, – це ілюзія. 
Вона не зачіпає самих основ 
так званої «соціальної справед-
ливості», глибоко імплементо-
ваних у менталітет мільйонів 
українців радянською владою. 
Не «соціальної справедливос-
ті», а зрівнялівки в злиднях.

Добре відомо, що в процесах 
розкуркулювання 30-х років ми-

нулого століття з радістю бра-
ли участь мільйони українців. 
Адже трапилася нагода і мож-
ливість забрати майно тих, 
кого вважали багатими.

іСторія 
повторюєтьСя

Саакашвілі своїм ламанням 
огорожі навколо пляжу дає лю-
дям модель поведінки. Тепер ко-
жен, кому не подобається чийсь 
будинок або автомобіль, переко-
наний прикладом Саакашвілі, а 
також багаторазово виголоше-
ними гаслами, що «на чесно за-
роблені гроші в Україні не мож-
на збудувати будинок або купи-
ти дорогий автомобіль», може 
починати їх ламати й палити.

А так як «соціальної спра-
ведливості» в розумінні цих 
людей не буває ніколи, то спра-
цює український принцип: 
«щоб у сусіда корова здохла».

Підпали будинків, автомобі-
лів, будь-якого іншого нерухо-
мого та рухомого майна можуть 
перетворитися в неконтрольова-
ну соціальну психічну епіде-
мію, особливо з урахуванням ат-
мосфери загальної соціальної та 
політичної ненависті в країні.

Звичайно, кожен політик 
хоче нарощувати свою популяр-

ність. Звичайно, нормальний 
політик у нормальній країні цю 
саму популярність нарощує під-
вищенням рівня добробуту лю-
дей, наведенням порядку в дер-
жаві, залученням інвестицій.

Безумовно, незаконні будови 
як і незаконні огорожі треба 
зносити. Але виконуючи при 
цьому закон. Саакашвілі, як 
український чиновник, зобов’я-
заний виконувати український 
закон і звертатися зі своїми пи-
таннями до суду.

На мій погляд, право кожно-
го громадянина України на не-
доторканність приватної влас-
ності – не порожній звук. 

І якщо не зупинити Саакаш-
вілі, то його приклад виявиться 
заразним для багатьох. Мілі-
ція, природно, нічого робити з 
цією вакханалією не буде: ви-
стачить з них Мукачевого і всі-
ляких амністій бойовиків. 

Політика Саакашвілі в Гру-
зії, коли у людей забирали при-
ватну власність на користь дер-
жави, в Україні неприйнятна. 
Ми пережили Голодомор 30-х 
років, який став прямим на-
слідком конфіскації землі при-
ватних українських власників 
на користь тодішньої держави. 
Повторення цього категорично 
неприпустиме!

Президент України Петро 
Порошенко наголошує на 
необхідності запроваджу-

вати нові військові звання, 
які відповідають україн-
ським традиціям. Про це 

він заявив у міністерстві 
оборони під час представ-
лення нової форми ЗСУ.
«мені дуже сподобалися 
під час нашої дискусії ініці-
ативи щодо відходження 
від радянської армії. Нам 
треба запроваджувати свої, 
нові українські традиції, в 
тому числі і нові українські 
звання. тому заміна «мо-
лодшого лейтенанта» на 
«хорунжого» повністю від-
повідає українським тради-
ціям і структурі військових 
звань країн НатО», – ска-
зав Петро Порошенко.
також, за його словами, 
необхідно запровадити 
звання «бригадного 
генерала».

$3 мільярди  
хоче позичити 
україна ще  
до кінця року 
міністерство фінансів України має 
намір залучити запозичення на 
3 млрд доларів СШа до кінця року, 
повідомив заступник міністра фінан-
сів артем Шевальов під час засідан-
ня колегії у міністерстві фінансів.
За його словами, з початку цього 
року Україна вже отримала до за-
гального фонду держбюджету запо-
зичення на 4,5 млрд доларів. 
Обсяг державного та гарантованого 
державою боргу України знижуєть-
ся – з 73 млрд доларів у минулому 
році до 68 зараз. 

42% – 
рівень 
тіньової 
економіки 
в україні
За оцінкою міністер-
ства економічного роз-
витку і торгівлі, 42% 
української економіки 
знаходиться в тіні. 
При цьому, у сфері 
продажу нерухомості 
цей показник сягає 
60%, 67% – у легкій 
промисловості, 40% 
становить тіньова еко-
номіка фармацевтичної 
галузі.
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в’ячеСлав  
піховшек
політичний  
аналітик

Саакашвілі та огорожі

У липні коаліція уже 
впритул підійшла до розпа-
ду: спочатку дві фракції, 
«Самопоміч» і РПЛ, демон-
стративно покинули залу за-
сідань, протестуючи проти 
поправок до закону про про-
куратуру. Другий демарш, 
набагато більш серйозний, 
стався в четвер, 16 липня, 
коли ці ж фракції не підтри-
мали президентські консти-
туційні поправки про де-
цент ралізацію. Лише завдя-
ки голосам «Опозиційного 
блоку» та позафракційних 
депутатів парламент зумів 
відправити запропоновані 
Петром Порошенком зміни 
до Конституції на оцінку 
Конституційного Суду. 

дуже повільна 
децентралізація

Необхідність провести 
децентралізацію в країні 
українська влада задекла-
рувала ще влітку минулого 
року. Однак лише 15 липня 
цього року депутати спро-
моглися приступити до 
розгляду конституційних 
змін у частині децентралі-
зації. Остаточне ж їх ухва-
лення можна очікувати во-
сени – це у кращому разі. 

Децентралізація влади, 
надання більших прав регі-
онам – це шлях до віднов-
лення миру та подолання 
розколів в Україні. Фактич-
но, це – питання номер один 
для нашої країни сьогодні. 
І знаєте скільки часу при-
святив йому український 
парламент? Трохи менше 
одного дня. Навіть пробле-
мі оподаткування пивова-
рень депутати виділили 
більше часу…

валютний 
популізм 
та урядова 
іСтерика

Яскравий приклад того, 
як працює нині Верховна 
Рада, наскільки розважли-
во голосують депутати – 
ухвалення закону, який пе-

редбачає конвертацію всіх 
кредитів, виданих у валю-
ті, у гривню за курсом на 
момент їх оформлення. На-
передодні виборів до міс-
цевих рад депутати так 
прагнули сподобатися по-
тенційним виборцям, що 
проголосували за закон, 
який, фактично, знищував 
банківську систему краї-
ни: у разі, якби закон почав 
діяти, збитки держави 
склали б близько 100 млрд 
грн. Більшість банків не-
гайно б збанкрутували, а 
курс долара ризикував зле-
тіти до 40-50 грн. Однак 
«за» проголосувала навіть 
половина фракції БПП – 
попри те, що сам Петро По-
рошенко різко критикував 
законопроект. 

Не менш «вдумливо» де-
путати коаліції ставилися 
і до урядових законопроек-
тів, ухвалення яких вима-
гав МВФ. За них голосува-
ли, як правило, в аврально-
му порядку, без обговорень 
та аналізу. «Виглядало це 
так: уряд приходив і бився 
в істериці, кричав що Пу-
тін наступає, і, якщо ви не 
приймете закони, буде де-
фолт, і буде Путін керува-
ти. У парламенті емоційно 
реагували на цю ситуацію, 
голосували, а потім почи-
нали виправляти свої по-
милки», – визнав заступ-
ник голови фракції БПП 
Микола Томенко. За його ж 
словами, друга половина 
сесії пішла на те, щоб ви-
правляти помилки першої.

«У цього складу пар-
ламенту шансів немає. 
Оскільки вже зрозуміло, що 
коаліція перетворилася на 
закрите акціонерне товари-
ство. Цей парламент живе 
якимось своїм внутрішнім 
життям, не відповідаючи 
інтересам виборців, – вва-
жає лідер фракції «Опози-
ційного блоку» Юрій Бой-
ко. – Ще трохи, і люди про-
сто будуть не в змозі жити 
на ці пенсії і зарплати, з 
цими тарифами і цінами. 
Природно, що такий парла-
мент буде розпущений».

порошенко хоче запровадити  
нові звання для війСькових – 
«хорунжий» та «бригадний генерал»
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Лідер парламент-
ської фракції  
Опозиційного блоку 
Юрій Бойко:

Завершення бойових 
дій – ось до чого 
повин ні прагнути полі
тики, вони зобов’язані 
забезпечити людям 
спокійне життя. Ми висту
паємо за повне виконання 
Мінських угод. Відбулося 
засідання «нормандської 
четвірки», і вони ще раз 
підтвердили, що немає ін
шого шляху для досягнен
ня миру, крім Мінських до

мовленостей. 
Ми вимагаємо, 
щоб необхідні 
для виконання 
Мінських угод 
закони були 
прийняті у пар
ламенті. По
трібно викона

ти Мінський протокол.

За ініціативою Опозиційно
го блоку сьогодні в різних 
містах працюють пункти до
помоги біженцям. Кілька 
тисяч осіб вже отримали 
допомогу, і ми будемо це 
продовжувати, будемо до

помагати людям, які опини
лися у важкій ситуації. По
бутові обставини бувають 
страшними, тому ми зав
жди будемо підтримувати 
наших громадян.

Представники деяких полі
тичних сил дозволяють собі 
говорити про блокаду Дон
басу та припинення навіть 
мінімального постачання. 
Це абсолютно неприпусти
ма для демократичної дер
жави позиція. Тому що мова 
йде не про абстрактні тери
торії, а про живих людей – 
наших співгромадян.

Сьогодні тут проживає 97 
людей – переважно пенсі-
онери та жінки з дітьми. 

Наші співбесідниці – 
Наталя з Донецька, Алла 
і Юля з Луганська – розпо-
відають, що були вражені 
гостинністю персоналу 
санаторію, який став їх-
ньою домівкою на остан-
ній рік. 

«Високі чиновники з 
телевізорів обіцяли нам, 
що все закінчиться за 
тиждень, і ми зможемо 
повернутися додому. Але 
минув тиждень, потім мі-
сяць, і вже рік як ми живе-
мо тут. Нас обдурили», – 
говорить Юлія. Але у той 
же час вона дякує Богу, 
що привів її саме до Вор-
зеля. «Нам пощастило 
опинитись у «Перемозі»: 
тут нас радо прийняли і 
на перших порах забезпе-
чили самим необхід-
ним», – говорить вона. 

За словами жінок, у 
перші місяці волонтер-
ські організації забезпе-
чували переселенців усім 
необхідним – продукта-
ми, медикаментами, одя-
гом, підгузками, побуто-
вою хімією тощо. У свою 
чергу, керівництво сана-
торію виділило кожній 
сім’ї окремий номер та ор-
ганізувало харчування. 

«До «Перемоги» я дея-
кий час жила у таборі в 
Бучі. Там на кожних 60 
мешканців був один туа-
лет. Коли я потрапила до 
Ворзеля, то зрозуміла, що 
це рай у порівнянні з ін-
шими таборами», – розпо-
відає луганчанка Алла. 

Але так не могло про-
довжуватись довго – сана-
торій витрачав на утри-
мання переселенців чима-
лі кошти і обростав борга-
ми. «Керівництво було ви-
мушено провести кальку-
ляцію і повідомити нам, 
що собівартість прожи-
вання у «Перемозі» стано-
вить 96 гривень на добу з 

людини. Така велика циф-
ра зумовлена тим, що за 
комунальні послуги сана-
торій платить за тарифа-

ми підприємства», – роз-
повідає Наталя. 

Звісно, що біженці 
були не в змозі оплатити 

таку суму, адже державна 
допомога переселенцям 
становить лише 850 гри-
вень на місяць. І тут знову 
на допомогу прийшли 
благодійні організації, 
які взяли на себе левову 
частину витрат. Завдяки 
цьому, зараз переселенці 
з Донбасу платять за про-
живання 300 гривень з лю-
дини на місяць. 

Проте дах над голо-
вою – не єдина проблема 
біженців. Переселенці з 
Донбасу часто не можуть 
знайти роботу на новому 
місці. «З Луганською про-
пискою мене нікуди не 
брали за фахом – хіба що 
двірником», – зітхає 
Алла, яка за освітою є озе-
ленювачем. Її слова про 
упередженість роботодав-

ців підтверджує Юлія, 
яка раніше працювала в 
Луганську на держслуж-
бі. Жінка з дитиною не 
змогла влаштуватись на 
новому місці за фахом, 
тому пішла на курси кос-
метолога і зараз їздить до 
клієнтів по всій Київській 
області – дитину годувати 
потрібно. А таких як 
Алла, хто так і не зміг зна-
йти роботу, керівництво 
«Перемоги» влаштувало 
на невеликі зарплати у 
свій штат. Тепер Алла 
працює за фахом – займа-
ється озелененням тери-
торії санаторію. 

Співбесідниці «Тижня 
Київщини» з тривогою че-
кають зими. Керівництво 
санаторію готове виділи-
ти переселенцям окремий 

корпус для підготовки 
його до зимування, але 
тільки на капітальний ре-
монт приміщення там по-
трібно знайти чималу 
суму грошей, яких немає. 

«Прикро і гірко, що за 
цілий рік держава так і не 
створила ніякої програми 
допомоги переселенцям. 
Мінрегіонбуд обіцяло по-
будувати для переселен-
ців будинки, але це зали-
шилося словами. Єдина 
надія на волонтерів і бла-
годійників», – з розпачем 
говорить Юлія. 

гуманітарна 
катаСтрофа

«З перших днів пересе-
ленці зіштовхнулися з не-
якісним наданням дер-
жавних послуг та обслу-
говуванням у соціальних 
службах, неможливістю 
отримати кваліфіковану 
медичну допомогу, труд-
нощами з влаштуванням 
дітей у дитячий садок чи 
школу», – каже заступник 
директора Інституту де-
мографії та соціальних 
досліджень НАНУ Олена 
Макарова в інтерв’ю Ра-
діо Свобода. Ці проблеми, 
за словами експерта, не 
пов’язані саме з появою 
переселенців, вони існу-
вали й раніше. Прояви-
лась неготовність україн-
ських служб працювати в 
екстремальних умовах, 
зазначила пані Макарова.

За словами Йоханнеса 
Хана, члена Європейської 
комісії з питань європей-
ської політики, сусідства 
та розширення, у резуль-
таті конфлікту на Донбасі 
в Україні сталася гумані-
тарна катастрофа. Екс-
перт напряму назвав пе-
реселенців біженцями, бо 
переселенці – це ті, хто за-
безпечений державою да-
хом над головою. 

«Ми завжди з тривогою 
сприймаємо такі ситуа-
ції, тому що насправді 
мова йде про біженців, 
хоча офіційно їх назива-

тема тижня

країна вимушених 
переСеленців
або гуманітарна катастрофа у центрі Європи

закінчення.  
початок на стор. 1

Президент України  
Петро Порошенко: 
Громадськість Донба
су схвально сприйня
ла ініціативу влади 
щодо створення логіс
тичних центрів на лінії 
розмежування, де бу
дуть продаватися со
ціальні товари та ліки за укра
їнськими цінами. Це один із ді
євих способів подбати про 
долю тих наших співвітчизни
ків, які є заручниками агресора 
та бойовиків. 

Понад 200 тисяч переміщених 
осіб, які зареєстровані на під

контрольній нам частині 
Луганщини, – це свого 
роду геополітичний вибір, 
здійснений шляхом голосу
вання ногами. Тікають не 
від нас до окупантів, а від 
них до нас.

Нам потрібен мир, і ми за 
цей мир будемо боротися. 

Ви бачите, яких я до цього докла
даю зусиль, хоча є чимало тих, у 
тому числі серед українських по
літиків, хто мене нещадно крити
кує. Але мене не зупинити, бо я 
відчуваю наше спільне українське 
прагнення до миру. Ми його 
доб’ємось, і ми переможемо.

Пряма мова

Алла з Луганська показує кімнату, де вона живе з сином та донькоюінвалідом
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ють внутрішніми переселенця-
ми», – відзначив єврокомісар. 

У той же час директор Інституту 
стратегічних досліджень «Нова 
Україна» Андрій Єрмолаєв переко-
наний, що для роботи з переселен-
цями потрібне інституційне забез-
печення. На думку експерта, варто 
було б створити парламентський 
комітет у справах Донбасу, і бажа-
но, щоб усі фракції і групи брали 
участь у його діяльності. Також, за 
словами Єрмолаєва, механізм робо-
ти із зоною конфлікту на сході 
України має бути розроблений і на 
рівні виконавчих органів.

«Якщо те, що відбувається про-
тягом року, – свідома політика, я 
називаю це політикою відсікання. 
І територій, і людей небажаних.  
Думаю, що політику відсікання 
треба припинити, бо ми вже на 
межі», – сказав Єрмолаєв у комен-
тарі Радіо Свобода.

переСеленці – це 
допомога, а не тягар

Глобальних проблем переселен-
ців дві – відсутність житла і робо-
ти. Держава для їх вирішення не 
зробила поки що нічого, якщо 
мова йде про системність і наяв-
ність держпрограм. Не дивлячись 
на те, що ще півроку тому Кабмін 
прийняв рішення про створення у 
14-денний термін держслужби у 
справах переселенців, то досі на-
віть нема її проекту. 

Звісно, якийсь бюджет на бі-
женців виділяється, але викорис-
таний він вкрай неефективно. І 
експерти, і волонтери переконані, 

що якби ці кошти були витрачені 
на створення нових робочих 
місць, підтримку підприємців, то 
це була б куди більш ефективна і 
продумана політика. 

«Ці проблеми не такі вже страш-
ні та складні, як їх уявляють собі 
українські чиновники. Все просто – 
людям потрібна робота і перспек-
тива купівлі житла. Якщо будуть 
задовільнені ці потреби, переселен-
ці будуть не тягарем, а допомо-
гою», – переконана голова «Все-
української організації зі справ ви-
мушених переселенців» Оксана Єр-
мішина. За її словами, переселенці 
могли б допомогти країні розвива-
ти економіку, адже з Донбасу виїха-
ло дуже багато класних професіо-
налів, але для цього потрібно ство-
рити пул потреб по регіонам – де 
які спеціальності затребувані. 

«Потрібно задіювати людей на 
територіях, куди вони виїхали, а не 
селити успішних людей, які дося-
гли чогось у житті, в гуртожитках 
із жахливими умовами проживан-
ня», – переконана Єрмішина. 

Українське суспільство поступо-
во втомлюється від переселенців, 
адже про них говорять, що вони бід-
ні та нещасні. Але це не так. Пере-
селенцям потрібно допомогти і 
створити для них перспективу, нор-
мальні умови роботи, а малому і се-
редньому бізнесу – дати доступ до 
фінансових ринків. Але вочевидь 
державі це питання зараз не на 
часі, адже згідно статистики за рік 
центри зайнятості працевлаштува-
ли і перекваліфікували лише 40 ти-
сяч переселенців з майже півтора 
мільйона. 

Для отримання будь-яких 
соціальних виплат пере-
селенці повинні зареє-
струватися в органах со-
ціального захисту насе-
лення, або в районних 
управліннях соціального 
захисту. там їм видадуть 
документ, який називаєть-
ся «Довідка про взяття на 
облік особи, яка пересе-
ляється з тимчасово оку-
пованої території України 
або району проведення 
атО».

На підставі цього доку-
мента можна оформити 
адресну допомогу для по-
криття витрат на прожи-
вання, в тому числі на 
оплату комунальних по-
слуг. так для працездатних 

розмір цієї допомоги ста-
новить 442 гривні, а для 
непрацездатних – 884. За-
гальна сума на сім’ю не 
може перевищувати 
2400 гривень.
Допомога призначається 
на 6 місяців, але при цьо-
му є деякі обмеження. Не-
працевлаштована людина 
може отримати допомогу 
на два місяці. Через 2 міся-
ці людина може прийти і 
підтвердити, що вона пра-
цює, і тоді ще на 4 місяці 

продовжити цю виплату. 
але якщо вона не підтвер-
джує працевлаштування, 
то на наступні два місяці 
допомогу їй зменшують на 
50%. Через 4 місяці допо-
мога непрацевлаштованим 
припиняється.
Для отримання довідки, 
яка підтверджує, що люди-
на переїхала із зони атО, 
при собі потрібно мати 
паспорт та ідентифікацій-
ний код, для дітей – свідо-
цтво про народження.

яК ПереСелеНцю Отримати аДреСНУ ДОПОмОгУ

європарламент буде 
боротиСь за право 
голоСу переСеленців
Війна на Донбасі забрала у пересе-
ленців домівки і роботу, а україн-
ський Парламент позбавив цих лю-
дей конституційного права голосу на 
виборах. 14 липня 2015 року 
Верхов на рада більшістю прийняла 
Закон про місцеві вибори (№2831-3). 
механізм голосування для внутріш-
ніх переселенців у прийнятому зако-
ні не прописаний, а отже – сотні ти-
сяч людей не зможуть взяти участь 
у місцевих виборах, які відбудуться 
в Україні 25 жовтня.
За словами голови міжнародної 
громадської організації «луганське 
земляцтво» Вадима горана, земляц-
тво ще до прийняття нового закону 
вимагало від народних депутатів не 
допустити позбавлення права голо-
су переселенців. але їх не захотіли 
слухати.
«Політики зробили все навпаки, і, 
всупереч Конституції, фактично ви-
креслили переселенців зі списку 
громадян України. По суті, те, що 
було прийнято Верховною радою, – 
не закон в інтересах виборців. це 
закон в інтересах окремих груп полі-
тичної еліти. Він не тільки обмежує 
можливості і права виборця-пересе-
ленця, який не має прописки на но-
вому місці проживання, він так само 
перекреслює виконання Україною 
взятих на себе зобов’язань у рамках 
євроінтеграції», – заявив горан.
тим часом права українських пере-
селенців почали відстоювати… єв-
ропейські політики. як передає ви-
дання «рБК-Україна», днями депутат 
Європарламенту від британської 
опозиційної партії лейбористів рі-
чард ховітт однозначно заявив про 
те, що переселенці повинні взяти 
участь у місцевих виборах у жовтні 
2015 року. Зокрема, він зазначив, 
що система реєстрації, яка зараз 
діє, повинна дозволити внутрішньо 
переміщеним особам проголосува-
ти, навіть якщо вони не зареєстро-
вані офіційно. і вони повинні бути в 
списках виборців.
«Сподіваюсь, що Європарламенту 
вдасться досягти порозуміння з 
українською владою у цьому пи-
танні», – заявив ховітт. але поки 
що зворотної реакції британець не 
отримав.

тим часом

до речі юридична 
конСультація

«КВартира 
З БОргами 
У СПаДщиНУ»
На електронну пошту «Тижня Київ
щини» прийшов лист від жителя міс
та Вишневе із запитанням до нашого 
юриста: «Після смерті батька я 
отримав у спадок його кварти-
ру. Вона у запущеному стані, 
потребує ремонту. Виявилося, 
що ще й з великими боргами 
за житлово-комунальні послуги. 
Чи зобов’я заний я погасити 
цю заборгованість?»

Відповідає Віра ДОБРИНІНА, 
юрист «Тижня Київщини»  
на громадських засадах: 

– Схожі ситуації в юридичній прак
тиці зустрічаються часто. Одразу 
відповім: так, ви повинні сплатити 
борги батька за комунальні послу
ги, якщо погодилися прийняти 
квартиру у спадщину. Адже відпо
відно до закону, водночас з права
ми до спадкоємця завжди перехо
дять і обов’язки. Неможливо 
успадкувати лише право на житло, 
не взявши на себе обов’язки, що з 
ним пов’язані. 
Так, крім права власності, спадко
ємець може отримати в спадщину, 
наприклад, обов’язок щодо пога
шення боргів спадкодавця або на
впаки – право стягти борги з борж
ників померлого. 
Зауважу, що це правило не розпо
всюджується на особисті права і 
обов’язки спадкодавця, такі як 
пенсійні чи аліментні виплати. Зо
крема, до спадкоємців не перехо
дять права на оренду житла на під
ставі договору оренди чи найму. 
Припиняються також деякі цивільні 
договори, за які спадкодавець від
повідав персонально. 
Щодо решти прав та обов’язків, то 
ви як спадкоємець приймаєте на 
себе обов’язки, які виникли ще за 
життя батька – до них входить і 
оплата житловокомунальних по
слуг. Водночас, якщо обов’язки з 
погашення боргів перевищують вар
тість отриманого майна, у вас є пра
во відмовитися від отримання спад
щини. Про це ми розповімо у на
ступному номері «Тижня Київщини».

Шановні читачі, присилайте  
нам свої запитання юридичного  
змісту на електронну пошту  
week.kiev@gmail.com. «Тиждень  
Київщини» буде радий вам допомогти.

У 2014 році багато біженців селилися в ангарах у промзонах Києва
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т
ема організації 
дитячого харчу-
вання вже давно 
не сходить зі 
шпальт ЗМІ. 

Скандали, пов’язані з ці-
нами на обіди та якістю 
продуктів для закладів 
освіти, вибухають чи не 
щомісяця. Варто лише зга-
дати весняні події в шко-
лах Запоріжжя та Микола-
єва, коли через не якісне 
харчування до лікарень 
потрапили десятки дітей. 
Гірко це визнавати, але 
влада все більше втрачає 
контроль над ситуацією – 
часто-густо переможці 
тендерів не лише не відпо-
відають заявленим крите-
ріям, а й здобувають пере-
могу завдяки тому, що у 
відповідних структурах 
лобіюють прийняття «пра-
вильних» рішень. 

Ось і в місті енергети-
ків Славутичі черговий 
скандал навколо потреб 
дошкільнят. Батьки, неза-
доволені якістю харчуван-
ня в дитсадках, вимага-
ють від влади зміни поста-
чальника, але адміністра-
ція міста не може провес-
ти тендер на харчування 
дітей у дошкільних вихов-
них закладах – Антимоно-
польний Комітет щоразу 
блокує проведення торгів. 
Батьки ж, які й раніше не-
одноразово обурювалися 
бідністю меню, тепер ще й 
змушені стовідсотково 
оплачувати їжу для діто-
чок із власної кишені. 

У Славутичі батьки ді-
тей, які відвідують до-
шкільні виховні заклади, 
оплачують 60% за харчу-
вання – це 12 гривень на 
день. Залишок суми (8 гри-
вень) покривається з бю-
джетних коштів, виділе-
них міськрадою (на цей 
рік передбачено 8 мільйо-
нів). Однак останнім ча-
сом побільшала кількість 
скарг від батьків на якість 
продуктів та склад меню. 
Славутичани жалілися на 
те, що дітей годують мака-
ронами з тертими яблука-
ми, чаєм та ячною кашею, 
а сир та м’ясо стали дуже 
рідко з’являтися на дитя-
чих столах.

Тому ще в грудні мину-
лого року міська рада Сла-
вутича у зв’язку з завер-
шенням дії договору з по-
стачальником харчування, 
підготувавши усі необхідні 
документи, оголосила про 
проведення відкритого тен-
дера для усіх бажаючих. 
Підприємець, який оголо-
сив найменшу ціну, його 
виграв, однак інший учас-
ник торгів подав протест до 
Антимонопольного коміте-
ту, і той скасував резуль-
тат. Довелося проводити 
нові торги вже навесні. Ре-
зультат той самий – АМКУ 
своїм рішенням відмінив 
результат тендера, послав-
шись на чергову скаргу. За 
словами в.о. мера Славу-
тича Юрія Фомічева, весь 
цей час міськрада була 
змушена згідно законодав-
ства продовжувати термін 
дії договору з попереднім 
організатором дитячого 
харчування.

В інтерв’ю онлайн-ви-
данню «Славутич» Фомі-
чев розповідав, що після 
того як міськрада втретє 
оголосила тендер, Анти-
монопольний комітет 
уже вкотре видав розпо-

рядження призупинити 
торги до 30 липня. Мов-
ляв, надійшла скарга від 
нового учасника торгів, 
якого не задовольнили 
умови тендера.

– У день проведення 
торгів ми отримали розпо-
рядження Антимонополь-
ного комітету призупини-
ти тендер до 30 липня, бо є 
скарга від нової структу-
ри. Вчора представники 
цієї структури зі мною 
спілкувались, сказали: 
«Так, це ми подали скар-
гу. Ми хочемо годувати 
ваших дітей, але 20 грн на 
день, що у вас закладені, 
нас не дуже влаштову-
ють», – розповів Фомічев.

У зв’язку з такими поді-
ями міський відділ освіти 
змушений був призупи-
нити організацію дитячо-
го харчування. Оскільки, 
навіть маючи передбаче-
ні бюджетом кошти на 
харчування дітей у розмі-
рі 8 мільйонів гривень, 
місто не має права їх ви-
користовувати через від-
сутність нової угоди.

– Уся ця ситуація ви-
ник ла лише із-за примхи 
Антимонопольного комі-

тету, який, на мою думку, 
блокує торги через абсо-
лютно формальні причи-
ни. Ми не можемо витра-
чати бюджетні кошти на 
організацію дитячого хар-
чування в закладах осві-
ти, – говорить депутат 
Славутицької міськради, 
член «Опозиційного бло-
ку» Володимир Борисов. – 
Зараз цей тягар ліг на пле-
чі батьків.

Сказати, що батьки до-
шкільнят Славутича шо-
ковані – це не сказати нічо-
го. На вулицях та в соцме-
режах сотні батьків обуре-
ні таким підходом, оскіль-
ки тепер вони повинні са-
мостійно домовлятися з 
організатором харчування 
і стовідсотково сплачува-
ти за харчування дітей. На 
жаль, багато батьків про-
сто не в змозі витрачати 
такі кошти – їх просто 
нема. Деякі містяни навіть 
змушені відмовитися від 
відвідування дитсадка – 
годують дітей вдома, так 
виходить дешевше.

– Я не можу дозволити 
собі стовідсотково оплачу-
вати харчування дитини, – 
говорить мама Анна Тєм-

нікова. – У нашій родині 
невеликий сімейний бю-
джет, і платити щомісячно 
понад 400 гривень – занад-
то. Зараз я змушена стар-
шу дитину лишати вдома. 

З нею погоджується і 
мама двох дошкільнят 
Альона Пастушина. 

– У наших умовах це аб-
солютно непідйомна сума 
для більшості батьків, – 
каже пані Пастушина. – На-
приклад, у мене зарплата 
1600 гривень на місяць і 
двоє діток. Тобто мені про-
понують віддати на харчу-
вання дітей у садочку поло-
вину місячної зарплатні! 
Це кошмар! Добре якби за 
такі гроші хоч якість була 
б відповідною, але ж ні!

Батьки говорять, що 
ходять чутки про те, що 
фірма, яка подала скаргу 
і призупинила тендер, на-
полягає на ціні в 50 гри-
вень, тобто доведеться і 
надалі сплачувати по 20 
гривень, на відміну від 
нинішніх 12.

За словами Володими-
ра Борисова, ситуація 
нав коло харчування ді-
тей справді має певні 
ознаки корупції. 

– Уже понад півроку три-
ває цей, здавалося б, про-
стий процес. Антимоно-
польний комітет якось аж 
занадто швидко реагує на 
всі скарги, блокує резуль-
тати торгів. Як наслідок – 
наші діти сидять голодні, – 
говорить Борисов. – Крім 
того, оцей новий учасник 
навіть не зі Славутича, та 
ще й так задирає ціни. 
Чому ми повинні витрача-
ти бюджетні кошти, які 
підуть невідомо кому.

Під час засідання гро-
мадської ради міста Сла-
вутича депутат озвучив 
своє бачення виходу з си-
туації. За його словами, 
після консультацій з 
батьками, які звернулися 
за допомогою, місцевий 
відділ освіти висунув про-
позицію повернутися до 
старої системи організа-
ції дитячого харчування.

– Якщо ми будемо що-
разу чекати на милість 
АМКУ, коли він дозво-
лить нам провести прозо-

рий тендер, то, боюся, 
наші діти ще довго зали-
шатимуться голодни-
ми, – каже Борисов. – 
Тому зараз ми пропонує-
мо варіант, який дозво-
лить нам відійти від тен-
дерної системи, а саме – 
міськрада візьме на своє 
утримання з бюджетних 
коштів весь необхідний 
персонал для кухонь, а 
батьки, в свою чергу, змо-
жуть укладати договори 
з постачальниками про-
дуктів напряму. 

Борисов каже, що таким 
чином міськрада зможе на-
решті витрачати передба-
чені бюджетом кошти на 
організацію дитячого хар-
чування, а батьки – краще 
контролювати ціни та 
якість продуктів, якими 
харчуватимуть дітей.

– Цей варіант убезпечить 
наших дітей від непрозорих 
торгів та махінацій із заку-
почними цінами на продук-
ти. Все це батьки зможуть 
контролювати в повному 
обсязі, – каже Володимир 
Борисов. – Я ж, як депутат 
міськради, стежитиму, щоб 
не порушувалися права та 
закони. Власне для того, 
щоб контролювати дії вла-
ди, боротися з її некомпе-
тентністю, запобігати шах-
райству та брудним махіна-
ціям із боку чиновників в 
усіх сферах суспільного 
життя, я й приєднався до 
«Опозиційного блоку».

За результатами засі-
дання громадської ради, 
яке відбулося 22 липня за 
участю депутатів, пред-
ставників батьківських 
комітетів та фахівців із 
місцевого відділу освіти, 
було вирішено, що у цьо-
му є сенс. Необхідно лише 
виробити план дій та пра-
вильно організувати про-
цес, щоб не допустити 
жодних правопорушень. 
Тож, у світлі останніх по-
дій в Славутичі, пропози-
ція місцевих депутатів 
має право на життя. Хто 
найбільше зацікавлений 
у якості продуктів для ді-
тей, як не батьки? То може 
й справді варто дати їм 
можливість контролюва-
ти цей процес. 

брудні тендери 
яК НажиВаютьСя На Дітях-ЧОрНОБильцях 
і щО ВіДБУВаЄтьСя З харЧУВаННям  
У НаВЧальНих ЗаКлаДах

БАтькІВськИй 
кОНтРОЛь – 
зАПОРУкА 
ПРОзОРОстІ 
тА якОстІ

Уже не вперше в Україні бать
ки вимагають права контро
лювати тендери на організа
цію дитячого харчування, і по
декуди місцева влада йде на
зустріч побажанням людей. 

Так, наприклад, ще в лютому 
2015 року в КМДА повідоми
ли про те, що столична влада 
має намір залучати фахівців
аудиторів та незалежних екс
пертів з числа батьків до про
ведення тендерів на харчу
вання дітей у школах. Крім 
цього, за процедурою прове
дення також слідкуватимуть 
співробітники Департаменту 
внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту КМДА.

Натомість у Львові запевня
ють, що батьки можуть бути 
присутніми під час засідання 
тендерного комітету, однак 
без права голосу, доступу до 
документів і участі в обгово
ренні. Місцеві громадські ор
ганізації зараз добиваються 
того, щоб шкільні адміністра
ції та батьківські ради мали 
право самостійно визначати 
постачальників продуктів хар
чування для шкільних їдалень.

У Запоріжжі місцева влада в 
березні 2015 року теж запро
понувала створити при дит
садках батьківські групи, які б 
контролювали якість продук
тів та навіть процес приготу
вання їжі. Щоправда, ініціати
ва з’явилася лише після того, 
як в одному з дитсадків роз
горівся скандал нав коло 
якості харчування.
Очевидно, що прозорість 
та відкритість процесів ор

ганізації дитячого харчу
вання дозволить не лише 
уникнути корупційної скла
дової у проведенні тендер
них закупівель, а й підви
щити якість харчування та 
оптимізувати використання 
бюджетних коштів. Шкода 
лише, що подібні ініціативи 
виникають зазвичай після 
чергового скандалу, а не з 
доброї волі відповідних чи
новників.

до речі

проблема
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Близько 60% людей 
мають різні уражен-
ня суглобів. Запаль-
ний процес рухово-
го апарату може ви-
никнути внаслідок 
перенесеної інфек-
ції, травми або про-
сто із-за підвищення 
навантаження на су-
глоби у людей, що 
мають зайву вагу.

і не важливо, який 
саме суглоб пошко-
джений – плечовий, 
колінний, гомілко-
востопний або 
пальців рук: крім 
обмеження руху, 
захворювання 
ускладнює наше 
життя болем. як же 
позбутися його в 
суглобі? Скорис-

тайтеся простим і 
перевіреним народ-
ним засобом.
Візьміть 2 ст. л. ві-
всянки, залийте 
склянкою окропу, 

поставте на вогонь і 
варіть пластівці до 
розбухання. Зніміть 
із вогню і дайте тро-
хи охолонути – суміш 
повинна прогріти су-

глоб, не обпалюючи 
при цьому шкіру.
Викладіть кашку на 
складену в кілька 
шарів бавовняну тка-
нину, рівномірно роз-
поділіть і накладіть 
на ушкоджений су-
глоб. Накрийте цело-
фаном, закріпіть бин-
том і вкутайте вовня-
ною хусткою. три-
майте компрес 
близько години, а по-
тім змийте теплою 
водою. Біль вщухне 
надовго!

Про безсмер-
тя люди мріють із 
незапам’ятних ча-
сів. Природне ба-
жання людини про-
довжити життя 
зародило медици-
ну. «тК» зібрав по-
ради медиків щодо 
довголіття. 

1 їжте більше 
горіхів

Згідно журналу The 
New England Journal Of 
Medicine у людини, яка 
регулярно вживає горіхи, 
менший ризик передчас-
ної смерті. 

2 купіть  
кота

Хочете вірте, хочете – 
ні, але Асоціація інсульту 
Університету Міннесоти 
довела, що ймовірність 
отримання серцевого на-
паду у людини, яка в зріло-
му віці тримає вдома кота, 
знижується на третину.

3 пийте  
більше пива

Журнал Американ-
ської дієтичної корпора-
ції вважає, що регулярне 
вживання пива в значній 
мірі знижує ризик виник-
нення серцевого нападу.

4 жуйте  
жуйку

Стрес – чи не найефек-
тивніший вбивця. Дослід-
ники з Університету Суїн-
берна в Мельбурні дове-
ли, що жувальна гумка 
при щоденному викорис-

танні знижує рівень три-
вожності на 17%.

5 припиніть 
їСти червоне 

м’яСо

Гарвардський журнал 
«Здоров’я» вважає, що ре-
гулярне вживання черво-
ного м’яса підвищує в ор-
ганізмі людини кількість 
бактерій, що виробляють 
L-carnitine – вкрай шкідли-
ву речовину. Це важливе 
відкриття пояснює, чому 
зараз у розвинених краї-
нах, де люди споживають 
більше м’яса, дуже швид-
ко зростає кількість ін-
сультів, а також серцевих 
і шлункових захворювань.

6 займітьСя 
Спортом

Дослідники з Універси-
тету Західного Сіднея ма-

ють докази того, що регу-
лярні заняття спортом 
дуже корисні для тонусу. 
Якщо ви ніяк не можете 
піти в спортзал, хоча б ди-
віться футбол по телевізо-
ру. Співпереживання сво-
їй команді – відмінний 
стимул для нервової сис-
теми, кажуть вчені. Хоті-
лося б вірити.

7 чаСтіше 
тримайтеСя 

за руки

Дослідники з Універси-
тету Північної Кароліни 
виявили, що звичка три-
матися з кимось за руки 
(наприклад, під час прогу-
лянки) протягом десяти 
хвилин на день сповіль-
нює викид кортизолу в 
мозку. Очевидно, що це 
знижує рівень стресу, і до-
зволяє вам не тільки жити 
довше, але й приємніше.

8 припиніть 
Скандалити  

в Сім’ї

Розчарування у шлюбі 
може бути не настільки 
сильним, якщо подружжя 
будуть утримуватися від 
криків один на одного і 
звички з’ясовувати стосун-
ки на підвищених тонах, 
довели в Університеті Дью-
ка. Звичка кричати на робо-
ті або в офісі збільшує ри-
зик появи хвороб серця та 
підвищує ризик інсульту.

9 їжте більше 
шоколаду

Дослідники з Клініки 
Клівленда стверджують, 
що ми всі повинні їсти 
більше шоколаду. Він по-
кращує приплив крові до 
мозку, роботу судинної 
системи, знижує кров’я-
ний тиск.

ЗДОрОВ’я

два Стакани 
води: ДіЄта,  
яКа ЗрОБить  
ВаС СтрУНКими
Вода є основною складовою 
будь-якої дієти. тільки виникає 
питання: скільки ж води потріб-
но випивати, щоб бути струн-
кою, як берізка? 
як доводять найновіші дослі-
дження, вживання двох скля-

нок води перед їжею сприяє 
швидкому насиченню, що зни-
жує споживання калорій і до-
помагає скинути зайву вагу.
У дослідженні взяли участь 48 
осіб у віці від 55 до 75 років. 
Добровольців розділили на дві 
групи, й учасники обох груп 
вживали однакову низькокало-
рійну їжу. При цьому, перша 
група перед їжею випивала 
приблизно 480 мілілітрів чистої 
води, а друга – ні.

У результаті виявилося, що 
учасники 1-ї групи, які випива-
ють воду перед їжею, спожива-
ли на 75-90 кілокалорій менше, 
ніж члени 2-ї. Внаслідок цього, 
через 12 тижнів експерименту 
середнє зниження маси тіла в 
експериментальній групі скла-
ло більше 7 кілограмів проти 
неповних п’яти в контрольній.
цікаво, що побічних ефектів 
«водного схуднення» не спо-
стерігалося.

Вчені стверджують, що такий 
ефект від води викликаний 
фізичним заповненням шлун-
ка некалорійною субстанці-
єю, що призводить до змен-
шення обсягу спожитої їжі. Й 
зазначений обсяг рідини над-
ходив в організм доброволь-
ців у вигляді води, а не со-
лодких напоїв, що додатково 
знижувало загальну калорій-
ність раціону.

У сезон кавунів ми 
тішимося їх арома-
том і насолодою. 
але не всі знають, 
що кавун – не про-
сто смачний про-
дукт – також має лі-
кувальні властивос-
ті. 
Кавун – справжнє 
джерело вітамінів 
(B1, B2, С, рр, фоліє-
ва кислота, каротин, 
пектинові полісаха-
риди, клітковина) і 
мікроелементів (ка-
лій, магній, залізо, 
натрій, кальцій, фос-
фор). Весь цей комп-
лекс поживних речо-
вин позитивно впли-
ває на серцево-су-
динну систему, зало-
зи внутрішньої се-
креції, сприяє актив-
ності кишкової мі-
крофлори.
якщо ви страждає-
те циститом, нефри-
том, пієлонефритом 
та іншими захворю-
ваннями сечостате-
вої системи, кавун 
стане для вас 
справжнім цілите-
лем. Нефрологи ре-
комендують їсти 2 
кг кавуна щодня 
всім, хто схильний 
до каменеутворення 
в нирках. цінність 
його соку для про-
мивання нирок у 
тому, що в ньому 
практично відсутні 
кислоти і солі, які 
подразнюють сечо-
ву систему. Навіть 
навпаки, розчинені 
в ньому луги діють 

заспокійливо на 
осередки роздрату-
вання. але сечогін-
на властивість каву-
на пояснюється не 
тільки великим вміс-
том у ньому води. 
Навіть висушена ка-
вунова кірка має 
яскраво виражений 
сечогінний ефект, і 
відвари з неї засто-
совуються для ліку-
вання цілий рік.
Кавун очищає не 
тільки нирки – його 
сік розчиняє в собі і 
виводить токсини з 
печінки. лікування 
ним ефективно не 
тільки при хронічних 
захворюваннях пе-
чінки, але також при 
гострих харчових і 
медикаментозних 
отруєннях.
Для загального очи-
щення організму за 
відсутності протипо-
казань дієтологи ре-
комендують так зва-
не «кавунове голо-
дування». Його суть 
полягає в тому, що 
протягом 3-4 днів 
необхідно їсти лише 
кавун і чорний хліб. 
таке лікування мож-
ливе тільки восени, 
так як законсерво-
вана м’якоть кавуна 
не зовсім підходить 
для її тривалого ви-
користання.
Значний вміст маг-
нію в кавуні стабілі-
зує артеріальний 
тиск, корисний для 
жовчовиділення і 
деактивації холесте-
рину, перешкоджає 
утворенню каменів у 

нирках, знижує 
нервову збудли-
вість, м’язові 
спазми.

кавун: лаСОщі 
та ліКУВальНиЙ 
ЗаСіБ 

як дожити до Ста років: 
поради лікарів

біль у Суглобах: 
яК ПОЗБУтиСя ЙОгО 
НарОДНими ЗаСОБами
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  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:00, 
18:30, 21:00, 02:20, 
05:00 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від 
першої особи
06:45, 07:15, 08:15 
Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Профілактика
15:00 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
15:55, 05:25 Вікно в 
Америку
16:30 
Х/ф «Жахливий 
Генрі»
18:15 Час-Ч
18:45, 21:40 З перших 
вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Цикл 
«Вимушені». Проект 
Громадського
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки

00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 Х/ф «По 
сигарети»
04:25 Д/ф «Дворянин 
Микола Лисенко»
05:45 Вічне

  1+1  

06:10 «Українські 
сенсації»
07:05, 07:20 «Маша і 
Ведмідь»
07:30, 19:30 ТСН
08:25 «Міняю жінку-8»
09:40 «Чотири 
весілля-4»
10:50 Т/с «Коли 
зацвіте багульник»
14:20, 15:00 
Т/с «Ворожка»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні 
мелодрами-5»
17:20 Т/с «Чорна 
троянда»
20:15 Т/с «Свати-5»
21:20, 22:20 Т/с «Сміх і 
гріх»
23:20, 23:55 
Т/с «Місцеві новини»
00:20 Х/ф «Янгол»

02:10 «Great british: 
wedding cake»
03:15 «Great british 
bake off-2»
04:15 «Служба 
розшуку дітей»
04:20 «Шість кадрів + 
телемагазин»

  Iнтер  

05:35 Д/ф «Замінник 
смерті»
06:35 М/ф
07:00, 08:00, 09:00 
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Пігулка 
від сліз»
11:00 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
16:30 «Чекай на мене»
17:50 «Новини»
18:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 04:25 
«Подробиці»
20:40 Т/с «Шлюб за 
заповітом-3: танці на 
вугіллі»

23:50, 05:05 
Т/с «Перше кохання»
01:40 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:45 Т/с «Скандал»

  новий канал  

05:40, 07:05 Kids’ 
Time
05:45 М/с «Губка Боб»
07:07 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Перша 
донька»
12:05 
Х/ф «конвоїри»
14:05 
Х/ф «невловимі»
15:55 Т/с «Щасливі 
разом»
18:00, 01:40 Абзац!
19:00 Весільні битви
20:25 Х/ф «Принцеса 
і жебрак»
22:15 
Х/ф «кінопоба
чення»
23:55 Х/ф «Як я 
тепер люблю»
02:30 Служба 
розшуку дітей
02:35 Зона ночі
04:15 25-й кадр

  ICTV  

06:05 Служба 
розшуку дітей

06:10 М/с «Пригоди 
мультинят»
06:50 Факти
07:35, 19:20 
Надзвичайні новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні 
новини. Підсумки
10:10 Стоп-10
11:05, 13:10, 02:20 
Т/с «Комісар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. 
День
13:30 Провокатор
14:35, 16:20 
Х/ф «Дістати 
коротуна»
17:00 Х/ф «Старі 
пси»
18:45, 21:05 Факти. 
Вечір
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 
Х/ф «невидимка»
03:40 Т/с «Рюрики»

  СтБ  

05:50, 16:00 «Все буде 
добре!»
07:35 «Зіркове життя. 
Недолюблені діти»
08:25 «Зіркове життя. 
Випробування 
алкоголем»
09:25 «Зіркове життя. 
З чудовиська в 
красуню...»

10:20 Х/ф «вечірня 
казка»
12:20 «Битва 
екстрасенсів»
13:20 «Х-Фактор»
18:00, 22:00 «Вікна-
Новини»
18:40 Т/с «Коли ми 
вдома»
20:05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні 
історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
01:55 
Х/ф «Галасливий 
день»
03:45 Нічний ефір

  трк «Україна»  

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 15:00, 19:00, 
01:45, 05:25 Події
06:50, 07:10, 08:10 
Ранок з Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45, 02:30, 
03:30 Ток-шоу 
«Говорить Україна»
11:10 Х/ф «Почуй 
моє серце»
13:00 Х/ф «руда»
14:45, 15:30 
Т/с «Жіночий лікар»

18:00, 04:35 
Т/с «Королева гри» 
с.21
21:00 Т/с «Лист 
очікування» с.1,2
23:00 Події дня
23:30 
Х/ф «Хеллбой2: 
золота армія»

  5 канал  

06:00, 21:40, 02:35 
Час-Тайм
06:28 Ранок із Біблією
06:30, 06:50, 07:05, 
07:15, 07:32, 08:10, 
08:20, 08:35 Ранок на 
П’ятому
06:35, 00:18 Огляд 
преси
06:55, 08:25, 11:55, 
17:55, 02:50 Погода у 
світі
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00 Час 
новин
07:10, 08:15, 22:15, 
23:20, 00:15 Бізнес-
час
07:25, 09:55, 13:55, 
16:55, 00:55 Погода 
на курортах
07:30, 08:30, 09:45, 
10:30, 11:30, 12:30, 

13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 
22:30, 23:30, 00:30, 
03:00, 05:00 Час. 
Важливо
07:50 Автопілот-новин
07:55, 12:25, 15:10, 
18:25, 22:50, 23:55 
Погода в Україні
09:15 Час: підсумки 
тижня  
з В. Гайдукевичем
10:10 Велика політика
10:32, 11:32, 12:32 
Прес-конференція у 
прямому ефірі
13:10, 14:10 День
16:10, 16:32, 17:19, 
17:32, 18:15, 03:15 
Україна – понад усе!
18:32 Лісовий патруль
20:00, 21:10 Погляд
22:32 Україна: 
невидимі бої
23:00, 02:00 Час 
новин (російською 
мовою)
23:32 Територія 
закону
00:35 Місцевий час
00:40 Кримінальні 
новини
01:15 Час. Підсумки 
дня
04:00 Кіно  
з Я. Соколовою
05:15 Машина часу
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  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:00, 
13:00, 18:30, 21:00, 
02:20, 05:00 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від 
першої особи
06:45, 07:15, 08:15 
Спорт
07:30, 08:40 Ескулап
07:35 На слуху
08:35 Паспортний 
сервіс
08:45 Корисні поради
09:00, 05:45 Вічне
09:20 Казки Лірника 
Сашка
09:35 Мультфільм
09:40 Хочу бути
10:00, 14:40 
Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Подорожні
12:00 Уряд на зв’язку 
з громадянами
12:25 Дорогі депутати
13:15, 18:15 Час-Ч
13:40, 20:00 Цикл 
«Вимушені». Проект 
Громадського
15:30 Фольк-music

16:35 Д/с «Мій новий 
дім – Корея»
17:35 Перша студія
18:45, 21:40 З перших 
вуст
19:00 Перші на 
Першому. Євроігри
19:30 Авторський 
проект «Вересень»
21:50 Війна і мир
23:00, 00:00 Підсумки
23:20 Вертикаль 
влади
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 «Острів любові»

  1+1  

06:00 «Інспектор 
Фреймут»
07:20, 07:35 «Маша і 
Ведмідь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Міняю жінку-8»
09:55 «Чотири 
весілля-4»
11:15, 00:20 «Хочу у 
ВІА Гру»
13:50, 20:15 
Т/с «Свати-5»
14:55 Т/с «Ворожка»
15:20 «Не бреши мені»

16:20 «Сімейні 
мелодрами-5»
17:20 Т/с «Чорна 
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Сміх і 
гріх»
23:20, 23:55 
Т/с «Місцеві новини»
02:45, 03:45 «Great 
british bake off-2»
04:45 «Служба 
розшуку дітей»
04:50 «Шість кадрів + 
телемагазин»

  Iнтер  

05:50, 22:50, 05:05 
Т/с «Перше кохання»
06:35 М/ф
07:00, 08:00, 17:45 
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:10 Т/с «Здрастуй, 
мамо!»
11:00 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Хатня 
робітниця»

18:00, 19:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 04:25 
«Подробиці»
20:40 Т/с «Шлюб за 
заповітом-3: танці на 
вугіллі»
00:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:05 Т/с «Скандал «

  новий канал  

05:40, 07:10 Kids’ 
Time
05:45 М/с «Губка Боб»
07:12 Т/с «Друзі»
10:10, 16:10 Т/с «Не 
родись вродливою»
12:00 Т/с «Моя 
прекрасна нянька»
18:00, 02:05 Абзац!
19:00  
Х/ф «Санктум»
20:55 Х/ф «озеро 
страху: тихі води»
22:40 Х/ф «озеро 
страху: остання 
глава»
00:30 Х/ф «рейд»
02:55 Ютьюбинск-2
03:15 Зона ночі
04:45 25-й кадр

  ICTV  

05:20, 14:00 
Провокатор
06:00 Факти

06:30 Ранок у 
великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 
Надзвичайні новини
10:10, 15:30, 16:20 
Т/с «Вчора 
закінчилася війна»
12:00, 13:20, 03:15 
Т/с «Комісар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. 
День
17:45, 22:25 
Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
18:45, 21:05 Факти. 
Вечір
20:20 Громадянська 
оборона
21:30 Т/с «Останній 
бронепоїзд»
23:15 Х/ф «кінець 
світу»
01:35 Х/ф «Глибинна 
зірка шість»
04:35 Т/с «Рюрики»

  СтБ  

06:20, 18:00, 22:00 
«Вікна-Новини»
06:55, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:55 «Зіркове життя. 
Зіркові схуднення»
09:50 
Х/ф «найчарівніша 
та найприваб
ливіша»

11:20 «Битва 
екстрасенсів»
13:15 «Х-Фактор»
18:40 Т/с «Коли ми 
вдома»
20:05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні 
історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22:35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
00:30 «Один за всіх»
02:05 Х/ф «Справа 
«строкатих»
03:55 Нічний ефір

  трк «Україна»  

06:10, 14:20, 15:30 
Т/с «Жіночий лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 01:30, 
05:25 Події
07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15, 04:00 Зоряний 
шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу 
«Говорить Україна»
12:25 Т/с «Тільки про 
любов» с.1,2
18:00, 04:35 
Т/с «Королева гри» 
с.22
21:00 Т/с «Лист 
очікування» с.3,4
23:00 Події дня

23:30 
Т/с «Прокинемося 
разом?» с.1,2
02:15 
Х/ф «Хеллбой2: 
золота армія»

  5 канал  

06:00, 21:40, 02:30 
Час-Тайм
06:28 Ранок із Біблією
06:30, 06:50, 07:05, 
07:15, 07:32, 08:10, 
08:20, 08:32 Ранок на 
П’ятому
06:35, 00:18 Огляд 
преси
06:55, 08:25, 11:55, 
17:55, 02:50 Погода у 
світі
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00 Час 
новин
07:10, 08:15, 22:45, 
23:20, 00:15 Бізнес-
час
07:25, 09:25, 09:55, 
13:25, 13:55, 15:25, 
16:55, 17:25, 00:55 
Погода на курортах
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, 
03:00, 05:00 Час. 
Важливо
07:50 Автопілот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 
18:55, 22:55, 23:55 
Погода в Україні
09:15 Гра інтересів
09:32 Кордон 
держави
10:32, 11:32, 12:32 
Прес-конференція у 
прямому ефірі
13:10, 14:10 День
15:32, 05:15 Машина 
часу
16:15, 16:32, 17:15, 
17:32, 18:14, 03:15 
Україна – понад усе!
18:32 Велика  
політика
20:00, 21:10, 02:10 
Погляд
23:00, 02:00 Час 
новин (російською 
мовою)
23:32 Міграційний 
вектор
00:32 Місцевий час
00:40 Кримінальні 
новини
01:15 Час. Підсумки 
дня
04:30 ПроОбраз з 
Наталкою Фіцич
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  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:00, 
13:00, 18:30, 21:00, 
02:20, 05:00 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від 
першої особи
06:45, 07:15, 08:15 
Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:30 На слуху
08:35 Паспортний 
сервіс
08:45 Корисні  
поради
09:00, 05:45 Вічне
09:20 Казки Лірника 
Сашка
09:35 Мультфільм
09:40 Хто в домі 
хазяїн?
10:00, 14:40 
Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Як ваше 
здоров’я?
11:30 Д/ф «Клуб 
пригод»
13:15, 18:20 Час-Ч
13:40 Цикл 
«Вимушені». Проект 
Громадського

15:30 Д/ф «Трипілля 
Забута цивілізація 
старої Європи»
16:30 Книга ua
16:55 Д/с «Мій новий 
дім – Корея»
17:25 Д/с «Китай на 
кінчику язика»
18:55, 21:40 З перших 
вуст
19:05 Х/ф «Залізна 
сотня»
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Підсумки
23:20 Тепло. Ua
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 «Острів любові»

  1+1  

06:10 «Поверніть мені 
красу»
07:20, 07:35 «Маша і 
Ведмідь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Міняю жінку-8»
10:00 «Чотири 
весілля-2»
11:15, 00:20 «Хочу у 
ВІА Гру»
13:15, 20:15 
Т/с «Свати-5»

14:20, 14:55 
Т/с «Ворожка»
15:20 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні 
мелодрами-5»
17:20 Т/с «Чорна 
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Сміх і 
гріх»
23:20, 23:55 
Т/с «Місцеві новини»
02:20, 03:20 «Great 
british bake off-2»
04:20 «Служба 
розшуку дітей»
04:25 «Шість кадрів + 
телемагазин»

  Iнтер  

05:50, 22:50, 05:05 
Т/с «Перше кохання»
06:35 М/ф
07:00, 08:00, 09:00, 
17:45 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Здрастуй, 
мамо!»
11:00 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»

15:35 Т/с «Хатня 
робітниця»
18:00, 19:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 04:25 
«Подробиці»
20:40 Т/с «Шлюб за 
заповітом-3: танці на 
вугіллі»
00:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:00 Т/с «Скандал»

  новий канал  

05:40, 07:10 Kids’ 
Time
05:45 М/с «Губка Боб»
06:10 25-й кадр
07:12 Т/с «Друзі»
10:10, 16:10 Т/с «Не 
родись вродливою»
12:00 Т/с «Щасливі 
разом»
18:00, 03:25 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна 
лагуна»
20:45 Х/ф «Годзилла»
23:10 Х/ф «Пегас 
проти Химери»
01:00 Х/ф «рейд2»
04:10 Служба 
розшуку дітей
04:15 Ютьюбінськ
04:40 Зона ночі

  ICTV  

05:10 Служба 
розшуку дітей

05:15 Студія 
Вашинґтон
05:20, 14:20 
Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у 
великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 
Надзвичайні новини
10:10, 15:30, 16:20 
Т/с «Вчора 
закінчилася війна»
12:00, 13:20, 03:25 
Т/с «Комісар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. 
День
17:50, 22:25 
Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
18:45, 21:05 Факти. 
Вечір
20:20 Секретний 
фронт
21:30 Т/с «Останній 
бронепоїзд»
23:20 Х/ф «Стирач»
01:30 Х/ф «вогонь із 
пекла»
04:50 Т/с «Рюрики»

  СтБ  

06:15, 18:00, 22:00 
«Вікна-Новини»
06:50, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:45 «Зіркове життя. 
Самогубці-невдахи»

09:40 «Зіркове життя. 
Вижити після смерті»
10:25 «Таємниці 
Мастершефу. Марина 
Шевченко. На голці»
11:15 «Таємниці 
Мастершефу. Одна за 
всіх»
12:15 «Битва 
екстрасенсів»
14:05 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»
18:40 Т/с «Коли ми 
вдома»
20:05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні 
історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22:35 «Давай 
поговоримо про  
секс-2»
00:30 «Один за всіх»
02:10 Х/ф «Законний 
шлюб»
03:55 Нічний ефір

  трк «Україна»  

06:10, 14:20, 15:30 
Т/с «Жіночий лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 01:40, 
05:25 Події
07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

12:25 Т/с «Тільки про 
любов» с.3,4
18:00, 04:35 
Т/с «Королева ігри» 
с.23
21:40 Футбол. Ліга 
Чемпіонів УЄФА. 
«Шахтар» (Україна)–
«Фенербахче» 
(Туреччина)
23:40 
Т/с «Прокинемося 
разом?» с.3,4
02:25 Т/с «Пожежні 
Чикаго» с.7,8
03:50 Струм-шоу 
«Говорить Україна»

  5 канал  

06:00, 21:40, 02:30 
Час-Тайм
06:28 Ранок із Біблією
06:30, 06:50, 07:05, 
07:15, 07:32, 08:10, 
08:20, 08:32 Ранок на 
П’ятому
06:35, 10:20, 00:18 
Огляд преси
06:55, 08:25, 11:55, 
17:55, 02:50 Погода у 
світі
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00 Час 
новин

07:10, 08:15, 00:15 
Бізнес-час
07:25, 09:25, 09:55, 
13:25, 13:55, 16:55, 
17:25, 00:55 Погода 
на курортах
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, 00:30, 03:00, 
05:00 Час. Важливо
07:50 Автопілот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 
15:55, 18:25, 23:55 
Погода в Україні
10:32, 11:32, 12:32 
Прес-конференція у 
прямому ефірі
13:10, 14:10 День
14:32 Гра інтересів
15:32 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 
17:32, 18:15, 03:15 
Україна – понад усе!
18:32 Невигадані історії
20:00, 21:10, 02:12, 
04:28 Погляд
22:32 Клуб реформ
23:40 Бізнес час
00:32, 04:48 Місцевий 
час
00:40 Кримінальні 
новини
01:16 Час. Підсумки 
дня
02:00 Час новин 
(російською мовою)
05:15 Феєрія мандрів
05:35 Фактор безпеки

СереДа, 5 СерПнЯ 2015

  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:00, 
13:00, 18:30, 21:00, 
02:20, 05:00 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від 
першої особи
06:45, 07:15, 08:15 
Спорт
07:25 Тепло. Ua
07:35, 08:40 Ескулап
07:40, 23:25 На слуху
08:35 Паспортний 
сервіс
08:45 Корисні поради
09:00, 05:45 Вічне
09:20 Казки Лірника 
Сашка
09:35 Мультфільм
09:40 Як це?
10:00, 14:40 
Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10:50 Світло
11:55 Авторський 
проект «Вересень»
12:20 Слідство. Інфо
13:15, 18:15 Час-Ч
13:25 Музична 
програма
15:30, 04:05 
Надвечір’я

16:30 Д/с «Мій новий 
дім – Корея»
17:00 Д/с «Замки 
Європи»
17:50 Зроблено в 
Європі
18:50 Д/ф «Уроки 
російської»
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з 
Наталією Седлецькою
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 «Острів любові»

  1+1  

06:25 «Територія 
обману»
07:20, 07:35 «Маша і 
Ведмідь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Міняю жінку-8»
10:00 «Чотири 
весілля-2»
11:10, 00:20 «Хочу у 
ВІА Гру»
13:10, 20:15 
Т/с «Свати-5»
14:15, 14:55 
Т/с «Ворожка»
15:20 «Не бреши мені»

16:20 «Сімейні 
мелодрами-5»
17:20 Т/с «Чорна 
троянда»
21:20, 22:20 Т/с «Сміх і 
гріх»
23:20, 23:55 
Т/с «Місцеві новини»
02:15, 03:20 «Great 
british bake off-2»
04:20 «Шість кадрів + 
телемагазин»

  Iнтер  

05:50, 22:50, 05:05 
Т/с «Перше кохання»
06:35 М/ф
07:00, 08:00, 09:00, 
17:45 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Здрастуй, 
мамо!»
11:00 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Хатня 
робітниця»
18:00, 19:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20:00, 04:25 
«Подробиці»
20:40 Т/с «Шлюб за 
заповітом-3: танці на 
вугіллі»
00:45 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:00 Т/с «Скандал»

  новий канал  

05:40, 07:10 Kids’ 
Time
05:45 М/с «Губка Боб»
07:12 Т/с «Друзі»
10:10, 16:10 Т/с «Не 
родись вродливою»
12:00 Т/с «Моя 
прекрасна нянька»
18:00, 02:00 Абзац!
19:00 
Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну»
20:55 Х/ф «останній 
день»
00:35 Х/ф «Пегас 
проти Химери»
02:50 Служба 
розшуку дітей
02:55 Ютьюбінськ
03:15 Зона ночі
04:45 25-й кадр

  ICTV  

05:15 Студія 
Вашинґтон
05:20, 14:20 
Провокатор
06:00 Факти

06:30 Ранок у 
великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 
Надзвичайні новини
10:10 Т/с «Вчора 
закінчилася війна»
12:00, 13:20, 03:35 
Т/с «Комісар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. 
День
15:30, 16:20 
Прокурорські 
розслідування
17:45, 23:15 
Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
18:45, 21:05 Факти. 
Вечір
20:20 Інсайдер
21:30 Т/с «Останній 
бронепоїзд»
00:05 
Х/ф «відшкодування 
збитків»
02:05 
Х/ф «красунчик 
Джонні»

  СтБ  

06:10, 18:00, 22:00 
«Вікна-Новини»
06:45, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:40 «Зіркове життя. 
Життя після слави»
09:30 «Зіркове життя»

10:25 «Моя правда 
Зважитися на 
батьківство»
11:20 «Моя правда. 
Зважені та Щасливі. 
Жертви жіночого 
щастя»
12:15 «Битва 
екстрасенсів»
14:05 «Вагітна у 16»
15:00 «Доньки-матері»
18:40 Т/с «Коли ми 
вдома»
20:05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
21:00 «Містичні 
історії-4 з Павлом 
Костіциним»
22:35 «Я соромлюсь 
свого тіла»
00:30 «Один за всіх»
02:10 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»
03:40 Нічний ефір

  трк «Україна»  

06:10, 14:20, 15:30 
Т/с «Жіночий лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 01:30, 
05:25 Події
07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45, 03:35 
Ток-шоу «Говорить 
Україна»

12:25 Т/с «Тільки про 
любов» с.5,6
18:00, 04:35 
Т/с «Королева гри» 
с.24
21:00 Т/с «Лист 
очікування» с.5,6
23:00 Події дня
23:30 
Т/с «Прокинемося 
разом?» с.5,6
02:15 Т/с «Пожежні 
Чикаго» с.9,10

  5 канал  

06:00, 21:40, 02:45 
Час-Тайм
06:28 Ранок із Біблією
06:30, 06:50, 07:05, 
07:15, 07:32, 08:10, 
08:20, 08:32, 08:55 
Ранок на П’ятому
06:35, 10:20, 23:35, 
00:50 Огляд преси
06:55, 08:25, 11:55, 
17:55, 02:50 Погода у 
світі
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 
23:20, 00:15 Бізнес-
час

07:25, 09:25, 09:55, 
13:25, 13:55, 16:55, 
00:55 Погода на 
курортах
07:30, 08:30, 09:30, 
10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 00:30, 
01:00, 03:00, 05:00 
Час. Важливо
07:50 Автопілот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 
15:55, 23:52 Погода в 
Україні
08:45 Драйв
09:32 Майстри ремонту
10:32, 11:32, 12:32 
Прес-конференція у 
прямому ефірі
13:10, 14:32 День
15:32 Діалоги з 
Патріархом
16:15, 17:15, 17:32, 
18:15, 03:15 Україна – 
понад усе!
18:30 Вікно в Європу
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Твоя влада
00:32 Кримінальні 
новини
00:35 Велика політика
01:16, 02:15 Час. 
Підсумки дня
02:00 Час новин 
(російською мовою)
04:30 ПроОбраз з 
Наталею Фіцич
04:48 Місцевий час
05:15 Машина часу

Четвер, 6 СерПнЯ 2015



.010 тиждень київщини

29 липня 2015 року
тб-програма

  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:00, 
13:00, 18:30, 21:00, 
02:20, 05:00 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30, 08:25 Від 
першої особи
06:45, 07:15, 08:15 
Спорт
07:25 Ера  
будівництва
07:30, 08:40 Ескулап
07:35, 23:25 На слуху
08:35 Паспортний 
сервіс
08:45 Корисні  
поради
09:00, 05:45 Вічне
09:20 Казки Лірника 
Сашка
09:35 Мультфільм
09:45 Школа Мері 
Поппінс
10:00, 14:40 
Т/с «Таємниця старого 
мосту»
11:35 Віра. Надія. 
Любов
12:25 «Схеми» з 
Наталією Седлецькою
13:15 Час-Ч

13:35 Інтерв’ю 
міністра економіки 
України Айвараса 
Абромавичуса
15:30 Спогади
16:00 Театральні 
сезони
16:35 Концерт Гії 
Канчелі
17:35 Етнографічні 
замальовки. Грузія
18:00 Перші на 
Першому. Євроігри
18:40 Д/ф «Серпнева 
війна»
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:35 
Х/ф «Звенигора»
04:15 Д/ф «Павло 
Вірський. Такий, як є»

  1+1  

06:20, 23:10 «Світське 
життя»
07:20, 07:35 «Маша і 
Ведмідь»
07:45, 19:30 ТСН
08:40 «Міняю жінку-8»

10:00 «Чотири 
весілля-2»
11:15, 02:10 «Хочу у 
ВІА Гру»
13:15 Т/с «Свати-5»
14:20, 14:55 
Т/с «Ворожка»
15:20 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні 
мелодрами-5»
17:20 Т/с «Чорна 
троянда»
20:20 «Мультибарбара 
2015»
21:00 «Вечірній Київ-
2015»
00:10 Х/ф «нокаут»
03:50 «Great british 
bake off-2»
04:50 «Great british 
bake off-2: 
masterclass»
05:50 «Шість кадрів + 
телемагазин»

  Iнтер  

05:50 Т/с «Перше 
кохання»
06:35 М/ф
07:00, 08:00, 09:00, 
17:50 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09:10 Т/с «Здрастуй, 
мамо!»
11:00 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Хатня 
робітниця»
18:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Метелики»
00:40 Т/с «Картковий 
будинок-2»
04:55 Д/ф «Батьки та 
діти. «Чорна» слава»

  новий канал  

05:35 Служба 
розшуку дітей
05:40, 07:10 Kids’ 
Time
05:42 М/с «Губка Боб»
07:12 Т/с «Друзі»
10:05, 16:05 Т/с «Не 
родись вродливою»
11:55 Т/с «Щасливі 
разом»
17:55, 01:55 Абзац!
18:55 Х/ф «Блакитна 
лагуна3»
20:40 Х/ф «цунамі»
22:35 
Х/ф «Перемагаючи 
час»

00:30 Х/ф «озеро 
страху: тихі води»
02:40 Зона ночі
04:10 25-й кадр

  ICTV  

05:10 Служба 
розшуку дітей
05:15 Студія 
Вашинґтон
05:20, 14:25 
Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у 
великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 
Надзвичайні новини
10:10, 15:30, 16:20 
Прокурорські 
розслідування
12:05, 13:20, 04:05 
Т/с «Комісар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. 
День
17:50, 23:15 
Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
18:45, 21:05 Факти. 
Вечір
20:20 Антизомбі
21:30 Т/с «Останній 
бронепоїзд»
00:10 Х/ф «вбити 
Білла. том перший»
02:05 Х/ф «вбити 
Білла2. том  
другий»

  СтБ  

05:50 Х/ф «Я крокую 
по Москві»
07:05 Х/ф «Законний 
шлюб»
08:55 Х/ф «Бережіть 
чоловіків!»
10:35 Х/ф «Скарлет»
18:00, 21:55 «Вікна-
Новини»
18:40 Т/с «Коли ми 
вдома»
20:00 Х/ф «Хатня 
робітниця»
22:35 Х/ф «не 
підганяй кохання»
00:55 Х/ф «Пригоди 
шерлока Холмса і 
доктора ватсона»
03:45 Нічний ефір

  трк «Україна»  

06:10, 14:20, 15:30, 
06:30 Т/с «Жіночий 
лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 
15:00, 19:00, 01:30, 
05:20 Події
07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
09:15, 06:05 Зоряний 
шлях
10:00, 19:45, 03:35 
Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:25 Т/с «Тільки про 
любов»

18:00, 04:35 
Т/с «Королева гри» 
с.25
21:00 Х/ф «Мій білий 
і пухнастий»
23:00 Події дня
23:30 
Т/с «Прокинемося 
разом?» с.7,8
02:15 Т/с «Пожежні 
Чикаго» с.11

  5 канал  

06:00, 21:40, 02:45 
Час-Тайм
06:28 Ранок із Біблією
06:30, 06:50, 07:05, 
07:15, 07:32, 08:10, 
08:20, 08:32 Ранок на 
П’ятому
06:35, 10:20, 00:50 
Огляд преси
06:55, 08:25, 11:55, 
17:55, 02:50 Погода у 
світі
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:00, 22:00, 
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 
23:40, 00:15 Бізнес-
час
07:25, 09:25, 09:55, 
13:55, 15:25, 16:55, 
00:55 Погода на 
курортах

07:30, 08:30, 09:30, 
10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 
16:25, 17:30, 18:30, 
00:30, 01:00, 03:00, 
05:00 Час. Важливо
07:50 Автопілот-новин
07:55, 12:25, 14:55, 
15:55, 18:25, 23:55 
Погода в Україні
10:32, 11:32, 12:32 
Прес-конференція у 
прямому ефірі
13:10, 14:10 День
14:32 Феєрія мандрів
15:32 Фактор безпеки
16:15, 16:30, 17:15, 
17:32, 18:14, 03:15 
Україна – понад усе!
18:32 Полігон
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Кіно  
з Я.Соколовою
23:50 Гра інтересів
00:32, 04:48 Місцевий 
час
00:40 Кримінальні 
новини
01:16, 02:10 Україна – 
понад усе
02:00 Час новин 
(російською мовою)
04:28 ПроОбраз з 
Наталею Фіцич
05:15 Діалоги з 
Патріархом
05:35 У кабінетах

П’ЯтницЯ, 7 СерПнЯ 2015

  Перший   
  національний  

06:00, 07:00, 08:20 
Підсумки
06:25 У просторі буття
07:25 На слуху
07:50 Вертикаль 
влади
08:35, 00:05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
09:15 Казки Лірника 
Сашка
09:25 Мультфільм
09:45 Хочу бути
10:30 Книга ua
10:55 Д/с «Китай на 
кінчику язика»
11:50 Етнографічні 
замальовки. Грузія
12:00 Д/ф «Північ. 
Париж прокидається»
13:00 Світло
13:40 Д/с «Замки 
Європи»
14:25 Д/ф «Уроки 
російської»
16:30 Йоган Брамс. 
Концерт для скрипки 
з оркестром
17:20 Х/ф «Залізна 
сотня»
19:05 Гра долі

19:40 
Х/ф «Подарунок на 
іменини»
21:00, 05:00 Новини
21:40 До ювілею Гії 
Канчелі. «Маестро 
тиші»
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 Віра. Надія. 
Любов
03:15 Надвечір’я
04:10 Йоган Брамс.
Концерт для скрипки 
з оркестром
05:25 Як ваше 
здоров’я?

  1+1  

07:05, 19:30 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! 
«Пригоди ведмедиків 
Гаммі»
09:00 «Маша і 
Ведмідь»
09:10 «Світське 
життя»
10:10 Х/ф «Героїня 
свого роману»
12:00 Х/ф «роман 
вихідного дня»

14:10 «Казкова Русь»
14:55 «Вечірній Київ»
16:45, 21:15 «Вечірній 
квартал»
18:30 «Розсміши 
коміка»
20:15 «Українські 
сенсації»
23:00, 02:30 
Х/ф «Чужий проти 
хижака»
00:50 Х/ф «нокаут»
03:55 «Шість кадрів + 
телемагазин»
05:25 М/ф
05:45 «Неділя з 
кварталом-2»

  Iнтер  

05:40, 20:00, 02:10 
«Подробиці»
06:20 
М/ф «Мультфільм»
06:40 Х/ф «Закляття 
Долини Змій»
08:40 «Школа лікаря 
Комаровського»
09:30 Х/ф «Міміно»
11:20 
Х/ф «Самогонники»
11:40 Х/ф «Пес 
Барбос і 
незвичайний крос»

11:50 Х/ф «любов та 
голуби»
14:00, 20:30 Т/с «Одну 
тебе кохаю»
23:00 Т/с «Здрастуй, 
мамо!»
02:40 Х/ф «Життя як 
цирк»
04:15 
Х/ф «випадковий 
запис»

  новий канал  

06:00, 09:12 Kids’ 
Time
08:00 М/с «Пінгвіни 
Мадагаскару»
09:15 Файна Юкрайна
11:30 Весільні битви
13:10 Х/ф «Блакитна 
лагуна»
15:15 
Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну»
17:10 Х/ф «Блакитна 
лагуна3»
19:00 Х/ф «одно  
класники»
21:00 
Х/ф «Мільйонер 
мимоволі»
22:45 Х/ф «Угадай, 
хто»
00:50 Х/ф «озеро 
страху: остання 
глава»
02:15 Зона ночі
03:55 25-й кадр

  ICTV  

06:00 Факти
06:30 М/с «Пригоди 
мультинят»
07:05 Провокатор
08:45 Секретний 
фронт
09:45 Антизомбі
10:40 Дістало!
11:35 Громадянська 
оборона
12:35, 13:00 Інсайдер
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Останній 
бронепоїзд»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні 
новини. Підсумки
20:05 
Х/ф «відчайдушний»
22:05 Х/ф «вбити 
Білла. том перший»
00:10 Х/ф «вбити 
Білла2. том 
другий»
02:30 
Х/ф «красунчик 
Джонні»
03:55 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.»

  СтБ  

05:35 Х/ф «руслан і 
людмила»
08:00 «Караоке на 
Майдані»
09:00 «Все буде 
смачно!»

09:55, 02:10 
Х/ф «вій»
11:35 Т/с «Коли ми 
вдома»
13:45 Х/ф «не 
підганяй кохання»
16:00 Х/ф «Хатня 
робітниця»
18:00 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»
22:30 Х/ф «У Бога 
свої плани»
00:20 «Давай 
поговоримо  
про секс-2»
03:40 Нічний ефір

  трк «Україна»  

07:00, 15:00, 19:00, 
01:15 Події
07:15, 03:20 
Т/с «Жіночий лікар»
10:15, 01:55 Реальна 
містика
11:10 Х/ф «Мій білий 
і пухнастий»
13:00 Т/с «Любка» 
с.1,2
15:20 Т/с «Любка»
16:50 Т/с «Скринька 
Пандори» с.1,2
19:40 Т/с «Скринька 
Пандори»
21:20 Х/ф «любов із 
пробірки»
23:25 Історія 
криміналістики. 
Судова медицина

00:20 Історія 
криміналістики. 
Отрути та 
токсикологія

  5 канал  

06:40, 15:32, 17:32 
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00, 01:00, 
03:00, 04:00, 05:00 
Час новин
07:10, 10:10, 10:55, 
13:55, 15:25, 16:25, 
17:55, 00:55 Погода 
на курортах
07:20, 22:20, 23:20, 
00:15 Бізнес-час
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, 
02:30, 03:30, 04:35 
Час. Важливо
07:32 Клуб 700
08:15, 12:25, 12:32, 
14:55, 18:55, 22:55, 
23:55 Погода в Україні
08:32 Не перший 
погляд
08:55, 11:55, 13:25, 
15:55, 17:25, 02:55 
Погода у світі

09:15 Мамина школа
09:32 
Укравтоконтинент
09:50 Сніданок з 
Іскрою
10:32 ПроОбраз з 
Наталкою Фіцич
11:10 Автопілот-тест
11:32 Майстри 
ремонту
13:10 Драйв
14:32, 23:32 Історія 
успіху
16:17 Палата
16:32, 02:40 Феєрія 
мандрів
17:15 Міграційний 
вектор
18:05, 05:35 
Фінансовий тиждень
18:32, 04:15 Фактор 
безпеки
19:25, 20:10 
Експертна тема
21:10, 00:32 Велика 
політика
21:35, 03:35 Вікно в 
Америку
22:32 Невигадані 
історії
22:50 Гра інтересів
23:00 Час новин 
(російською мовою)
01:15 Твоя влада
03:15 Місцевий час
04:40 У кабінетах
05:10 
Укавтоконтинент

СУБота, 8 СерПнЯ 2015
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тб-програма

неДілЯ, 9 СерПнЯ 2015

  Перший   
  національний  

06:05 Світ 
православ’я
06:35 Крок до зірок
07:20 Шеф-кухар 
країни
08:10 Агровектор
08:20, 00:05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:40 Тепло.Ua
09:00 Як це?
09:25 Хто в домі 
хазяїн?
09:50 Казки Лірника 
Сашка
10:00 Школа Мері 
Поппінс
10:40 Спогади
11:10 
Х/ф «Подарунок на 
іменини»
12:25 Д/ф «Загублені 
у виноградній лозі»
13:25 Гра долі
13:55 Фольк-music
15:05 Д/ф «Серпнева 
війна»
17:20 Театральні 
сезони

17:50 Х/ф «новий 
кінотеатр 
«Парадізо»
21:00, 05:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна 
музика
23:00 День Янгола
00:20 Домашня 
скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана»
02:20 
Х/ф «Маленький 
великий солдат»
04:00 Д/ф «Жіноче 
лоно»
05:25 Уряд на зв’язку 
з громадянами

  1+1  

06:35 М/ф «Пухнасті 
проти зубастих»
08:00, 08:35 Дісней! 
«Пригоди ведмедиків 
Гаммі»
09:00 Лотерея «Лото-
забава»
09:40 
М/ф «Ескімоска-2: 
пригоди в Арктиці»
09:45 «Маша і 
Ведмідь»

10:15, 19:30 ТСН
11:00, 12:05, 03:45, 
04:35 «Світ навиворіт: 
Латинська Америка»
13:15 «Інспектор 
Фреймут»
14:50 «Територія 
обману»
15:45 «Поверніть мені 
красу»
16:55, 18:05 «Чотири 
весілля-4»
20:15 Х/ф «темні 
лабіринти минулого»
00:05 Х/ф «роман 
вихідного дня»
02:15 Х/ф «Героїня 
свого роману»
05:40 «Телемагазин»

  Iнтер  

05:30, 20:00, 02:40 
«Подробиці»
06:00 
М/ф «Мультфільм»
06:20 Х/ф «любов та 
голуби»
08:15 «уДачный 
проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. 
Ювілейний сезон»

11:00 «Орел і решка»

12:00 Т/с «Метелики»

16:00, 20:40 Т/с «Одну 

тебе кохаю»

01:15 Х/ф «Про 

нього»

03:20 

Д/ф Єврорабині. 

Просто бізнес

04:05 Х/ф «Міміно»

  новий канал  

06:00, 11:00 Kids’ 

Time

06:05 М/с «Пригоди 

Джиммі Нейтрона»

10:35 М/ф «Скубі Ду: 

музика вампіра»

11:02 Х/ф «Принцеса 

і жебрак»

12:50 Х/ф «Угадай, 

хто»

14:55 

Х/ф «одно класники»

16:55 

Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»

18:45 Х/ф «Дружина 

напрокат»

21:00 

Х/ф «Свекруха

монстр»

22:50  

Х/ф «Санктум»

01:00 

Х/ф «Перемагаючи 

час»

02:35 Зона ночі

04:15 25-й кадр

  ICTV  

06:00 Факти

06:30 М/с «Пригоди 

мультинят»

07:10 Т/с «Рюрики»

09:20 Зірка YouTube

12:00, 13:00 Дивитись 

усім!

12:45 Факти. День

13:50 Х/ф «Перший 

удар»

15:15 Х/ф «Містер 

крутий»

16:55 Х/ф «шпигун 

по сусідству»

18:45 Факти. Вечір

19:30 Х/ф «Година 

пік»

21:20 Х/ф «Година 

пік2»

23:05 Х/ф «Година 

пік3»

00:45 Х/ф «Поліція 

майбутнього»

02:40 Х/ф «Глибинна 

зірка шість»

04:15 Т/с «Агенти 

Щ.И.Т.»

  СтБ  

05:35, 00:35 
Х/ф «одруження 
Бальзамінова»
07:00 «Все буде 
добре!»
08:55 «Все буде 
смачно!»
09:50 «Караоке на 
Майдані»
10:50 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»
15:10 «Містичні 
історії-4 з Павлом 
Костіциним»
19:00 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь 
свого тіла»
02:05 Нічний ефір

  трк «Україна»  

07:00, 19:00, 01:50 
Події
07:40 Т/с «Жіночий 
лікар»
08:30 Т/с «Любка»
12:00 Т/с «Скринька 
Пандори»
15:45 Х/ф «любов із 
пробірки»
17:50 Т/с «Я поруч» 
с.1,2
21:00 Т/с «Я поруч»
23:10 Реальна містика

00:45 Зоряний шлях
02:30 Т/с «Королева 
гри» с.20,24

  5 канал  

06:30 Місцевий час
06:40, 11:10, 05:15 
Машина часу
06:55, 08:55, 10:55, 
11:55, 12:55, 14:25, 
15:25, 00:25, 02:35 
Погода у світі
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, 22:00, 
00:00, 01:00, 04:00, 
05:00 Час новин
07:15, 07:55, 08:25, 
12:25, 14:55, 18:15, 
23:55 Погода в Україні
07:20, 08:15, 22:15, 
23:20, 00:15 Бізнес-
час
07:30, 08:30, 09:30, 
10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 23:30, 00:30, 
02:00, 03:00 Час. 
Важливо
07:32 Клуб 700
08:20, 10:05, 13:55, 
15:55, 17:55, 00:55 
Погода на курортах

08:32, 04:32 Феєрія 
мандрів
09:32, 00:35 Вікно в 
Америку
09:50 Сніданок з 
Іскрою
10:10, 16:10 Кордон 
держави
10:32 Полігон
11:32 Технопарк
12:15 Модне здоров’я
13:05 Діалоги з 
Патріархом
14:10 Мамина школа
15:32 ПроОбраз з 
Наталкою Фіцич
16:32 Лісовий патруль
17:30 Новини 
Київщини
18:30 Вікно в Європу
19:25, 20:10, 02:15 
Експертна тема
21:00, 01:15 Час: 
підсумки тижня  
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20, 04:15 
У кабінетах
22:40 Територія 
закону
23:00 Час новин 
(російською мовою)
23:32 Фінансовий 
тиждень
03:20 Велика політика
03:40 Фактор безпеки

 – перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом із батьками або з відома батьків;  – рекомендується тільки для дорослих

телеканал «Савік  
шУСтер СтУДіЯ» роЗПоЧне 
МовленнЯ 7 вереСнЯ
3s.tv, новий канал «Савік Шустер Студія»,  
розпочне мовлення сьомого вересня. 
Цього дня до участі в його програмі на 
3s.tv запрошено генерального прокурора 
України Віктора Шокіна.
3s.tv – назва сайту «Савік Шустер Сту-
дія». За словами Савіка Шустера, літера 
«с» – ключова у назві проекту: «На «с» є 
дуже багато важливих слів: «справедли-
вість», «солідарність», «совість».
«ми переконані, що Україні потрібен такий 
канал – рівновіддалений від політичних пар-
тій і промислово-фінансових груп. Це необ-
хідно для країни, – прокоментував Савік 
Шустер. – Ви мене запитаєте, як виживати 
в умовах війни і цієї економічної кризи? Я 
не знаю. будемо шукати й знаходити ідеї й 
таланти в Україні, говоритимемо правду і, 
головне, намагатимемося змінити правила 
на телевізійному ринку. Ви розумієте, у нас 
всі канали дотаційні. а коли люди – мої ко-
леги – отримують дотацію, то можуть об-
слуговувати. На жаль, це так. І тому треба 
змінювати правила на ринку».

афіша
виЗнаЧено 100 найкращиХ 
ГоллівУДСькиХ фільМів  
УСіХ ЧаСів
британське видання BBC провело опитування  
серед кінокритиків Європи та СШа, на основі  
якого склало рейтинг із 100 найкращих  
голлівудських фільмів усіх часів.
Цікаво, що до сотні кращих увійшло лише  
5 фільмів, знятих у XXI столітті – і серед них тільки  
2 фільми, які вийшли за останні 5 років.
Загалом із фільмів, випущених за останні  
п’ять років, до рейтингу увійшли «12 років  
рабства» (99 місце) і «Дерево життя» (79-те).
перші «Зоряні війни» Джорджа Лукаса (1977 рік) 
дісталися лише до 36 місця рейтингу.
грандіозний «темний лицар» Крістофера  
Нолана з Хітом Леджером у ролі Джокера  
заслужив посісти лише 96 місце.
Квентін тарантіно зі своїм «Кримінальним  
чтивом» виявився на 28 місці, а фільм  
«Назад у майбутнє» – на 56-му.

Список 10 найкращих фільмів виглядає так:

1  Громадянин Кейн (орсон Веллс, 1941)
2  Хрещений батько (Френсіс Форд Коппола, 

1972)
3  Запаморочення (альфред гічкок, 1958)
4  Космічна одіссея 2001 року  

(Стенлі Кубрик, 1968)
5  Шукачі (Джон Форд, 1956)
6  Схід сонця (Фрідріх-Вільгельм мурнау, 1927)
7  Ті, що співають під дощем  

(Стенлі Донен і Джин Келлі, 1952)
8  Психо (альфред гічкок, 1960)
9  Касабланка (майкл Кертіс, 1942)

10  Хрещений батько-2  
(Френсіс Форд Коппола, 1974)

СтУДіЯ 
«квартал 95»  
ЗніМає 
на київщині 
ліриЧнУ 
коМеДію 
Про великУ 
СіМ’ю
Студія «Квартал 95» розпочала 
зйомки нового телевізійного філь-
му «родственнички». творчий 
процес створення 8-серійної лі-
ричної комедії очолив андрій 
Яковлєв – керівник кіновиробни-
чого напряму «Кіноквартал», за 
плечима якого режисерська та 
сценарна роботи над шістьма се-
зонами серіалу «Свати».
У новому серіалі йдеться про ча-
сом непрості, але все ж добрі і 
теплі відносини однієї великої ро-
дини. глава сімейства – михайло 
Іванович, заслужений пенсіонер, 
живе один у заміському будинку. 
Своїх вже дорослих дітей він ба-
чить вкрай рідко. І ось, в один із 
таких рідкісних випадків, на його 
67-річчя в гості приїжджають 
сини Ігор та Сергій зі своїми дру-
жинами. На дні народження ми-
хайло Іванович випадково дізна-
ється, що брати у сварці один з 
одним, і вже кілька років просто 
розігрують перед ним хороші 
стосунки. головний герой, нама-

гаючись розібратися в причинах 
розбіжностей і примирити своїх 
дітей, хитрощами утримує синів у 
батьківському домі.
роль батька сімейства виконує 
олександр Феклістов, ролі синів 
героя дістались Дмитру Суржико-
ву та Джемалу тетруашвілі. голо-
вних жіночих персонажів зіграють 
Віра Кобзар, Катерина Кістень і 
олеся Жураковська. Зйомки три-
ватимуть два місяці та проходити-
муть у Київській області та столиці.
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Створюємо «тиждень 
київщини» разом!
Шановні читачі! Написавши листа на нашу електрон-
ну скриньку: week.kiev@gmail.com, ви можете роз-
повісти про проблеми вашої місцевості чи події, свід-
ками яких ви стали. Зокрема, про:
•	 корупційні	дії	і	випадки	хабарництва;
•	 зловживання	владою	і	бездіяльність	чиновни-

ків у державних структурах і в органах місце-
вого	самоврядування;

•	 факти	рейдерства;
•	 факти	політичного	переслідування	або	осо-
бистих	погроз;

•	 обмеження	свободи	слова	та	тиск	на	медіа;
•	 інші	події,	які,	на	ваш	погляд,	негативно	впли-

вають на життєдіяльність громад.
Висловлюйте свої побажання й думки щодо інформа-
ційного наповнення бюлетеня. Кореспонденти редакції 
знайомляться з усіма зверненнями, а з найбільш акту-
альних – готують матеріали для наступних номерів.
також залучайтеся до активного коментування й об-
говорення матеріалів бюлетеня «тиждень Київщини» 
на наших офіційних сторінках у соцмережах:  
www.facebook.com/kyivweek і https://vk.com/kyivweek.

редакційна колегія

Прийшовши до музею та огля-
нувши експозицію, відвідувачі 
часто задаються питанням: а що 
ж сховано від людського ока, не-
доступно огляду, криється за 
дверима фондів? 
Зважаючи на те, що Павло гри-
горович приятелював із багать-
ма художниками, які вважали 
його талант рівний своєму та 
майже при кожній зустрічі да-
рували свої картини, фонди му-
зею приховують справжні ше-
деври. це роботи Дерегуса, Ка-
сіяна, Пащенко, Шовкуненко, 
глущенко, Білокур та багатьох 
інших художників, роботи яких 
відвідувачі ніколи не бачили.
Завітавши на виставку, ви не тіль-
ки побачите малюнки та графіку 
відомих художників хх сторіччя, 
але й дізнаєтесь, коли були пода-
ровані картини, за яких умов і в 
яких стосунках були між собою 
відомі митці.

виставка триватиме  
до 16 серпня 2015 року.
адреса музею: м. київ,  
вул. терещен ківська, 5

у запорізькій 
облаСті відкрили 
церкву під землею

У Запорізькій області для пра-
цівників шахти за місяць побу-
дували справжній храм під 
землею. тут встановили вівтар, 
іконостас і все, що необхідно 
для проведення богослужінь.
як зазначили у прес-службі 
Бердянської єпархії УПц, під-

земні храми знаходили і рані-
ше в соляних шахтах і пече-
рах, проте досі ніхто не буду-
вав храми на такій глибині.
церкву збудували самі шах-
тарі, роботи тривали близько 
місяця. тепер віруючі співро-
бітники залізорудного комбі-
нату, спустившись у шахту 
«експлуатаційна», мають 
можливість відвідати церкву 
прямо на робочому місці.

01.08 Дмитро, Євген, 
роман, Степан,  
емілія

02.08 ілля, Костянтин, 
Петро, Сергій, 
Олександр, георгій, 
Єфим, іван, федір

03.08 ганна, георгій,  
Євген, іван,  
Петро, федір

04.08 Олексій, марія, 
михайло

05.08 ганна, Віталій

06.08 анатолій, Борис, гліб, 
Давид, іван, іларіон, 
роман, христина, 
микола

07.08 Олександр, ганна
08.08 гнат, федір
09.08 георгій, Климентій, 

Наум, микола, Сава
10.08 антоніна, Єфим, 

ірина, Павло, юліан
11.08 Костянтин, микола, 

Олександр, Веніамін, 
Клара, роман, 
Серафима

12.08 агнія, ангеліна, 
Валентин, герман, 
іван, максим,  
Павло

13.08 антон, георгій, іван, 
Йосип, Степан, 
Стефан

14.08 Олександр,  
тимофій, федір

15.08 арнольд, Василь, 
іван, Кирило,  
роман, Степан,  
тарас, федір

У рамках проекту Культурної 
дипломатії між регіонами Укра-
їни в Українському кризовому 
медіа-центрі відкрилась ви-
ставка «Ґонта» лева Скопа, 
михайла Скопа та творчого 
об’єднання «Кактус». «Вистав-
ка «Ґонта» – це 160 ікон україн-
ських художників, кожна з яких 
намальована на дощечках з 
даху церкви Святого юра у 
Дрогобичі», – розповів худож-
ник лев Скоп під час презента-
ції виставки. «Вік матеріалу, – 
уточнив співавтор виставки 
«Ґонта» михайло Скоп, – для 
кожної ікони 100-300 років».
Потягом двох тижнів кожен 
охочий зможе не лише пере-
глянути виставку, а й придбати 
історичну ікону. «Вартість одно-
го експоната – 1000 гривень. Усі 
кошти підуть на підтримку укра-
їнської армії», – розповів кура-
тор мистецького напрямку 
Українського кризового медіа-
центру леонід марущак.
Над виставкою «Ґонта» працюва-
ли 15 художників арт-угрупуван-
ня «Кактус». «Спочатку ми дуже 
хвилювались, аби ікони не були 
схожі. Коли зібрали їх докупи, 
були просто вражені. Вони уні-
кальні. а за мазками можна впіз-
нати стиль, а значить обличчя, 

кожного з художників», – поді-
лився враженнями михайло 
Скоп. За його словами, ця ви-
ставка – лише маленька частина 
того, що художники можуть зро-
бити для підтримки українських 
військових. «хтось має сильне 
тіло і руки – він йде воювати, я – 
художник. моя задача по-
максимуму вкладатися у те, що 
я вмію. і лише спільними силами 
нам вдасться вибороти Украї-
ну», – додав михайло.
За задумом авторів, виставка 
«Ґонта» побудована у вигляді 
стіни. «ікони – це та духовна 
сила мистецтва, яка буде ви-
ступати бар’єром для України, 
захищати від ворогів і нагаду-
вати українцям, що ми – грома-
дяни однієї країни. ми єдині», – 
зазначив лев Скоп.
Наступним місцем, де проводи-
тиметься виставка, буде місто 
Слов’янськ Донецької області. 
«ми зараз йдемо до того полі-
тичного розподілу України, 
який був ще у далекі часи козач-
чини. ми маємо зрозуміти: 
якщо говорити лише мовою 
зброї, війна може і не закінчи-
тися. тож мистецтво має 
об’єднати усю країну», – підсу-
мував куратор мистецького на-
прямку УКмц леонід марущак.

виСтавка імеНиНи

невідомі шедеври  
з колекції тичини

художники продають ікони, 
щоб допомогти армії

ТИЖНя


