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Сьогодні ви тримаєте у руках перший номер нового видання «Наш ДЕНЬ». Ми творили газету з любов’ю і щирістю – для вас.

В

Тож зустрічаймо «Наш ДЕНЬ»
разом. Хай він буде добрим!

Колектив «Нашого ДНЯ».

(ціни вказані з послугами “Укрпошти”).

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

Вимираюча
Україна

Дорогі читачі!
іримо, що наші небайдужі
журналістські роздуми, наше
бачення болючих проблем України
й Тернопілля обов’язково знайдуть
розуміння та підтримку в друзів
тижневика.
Нових друзів. Бо творимо газету з чистого аркуша. А не творити ми не могли, бо хочемо і маємо що сказати вам, шановні читачі. Не можемо
мовчати, коли нерідко наші дні залишають українців сам на сам з безліччю негараздів і бід. Про
це ми пишемо і будемо писати відверто і чесно.
А ще – про віру, надію та любов, які, незважаючи ні на що, повинні бути нашими супутниками
у житті.
Вас чекають затишне «Сімейне гніздечко»,
сторінка народної медицини «Живиця» і поради
лікарів, життєві долі, зустрічі з цікавими людьми,
смачні рецепти, а також світові, всеукраїнські та
місцеві новини, кримінальна хроніка, спортивні
коментарі, програма телебачення та багато іншого.

Передплатний індекс - 68710
1 місяць - 7,14 грн.
3 місяці - 20,82 грн.
6 місяців - 39,99 грн.

З 1991 року
з мапи нашої
держави зник
641 сільський
населений пункт
Детальніше - 13 стор.

Магнітні бурі у червні

14 червня - з 18.00 до 21.00;
16 червня - з 2.00 до 6.00;
19 червня - з 16.00 до 19.00;
20 червня - з 9.00 до 11.00;
22 червня - з 21.00 до 22.00;
24 червня - з 2.00 до 6.00;
29 червня - з 15.00 до 17.00.

Українці у 57 державах
стали жертвами рабства

У

країнці стали жертвами торгівлі людьми у 57
країнах. Загалом від торгівлі людьми у світі
постраждали від 2 до 4 мільйонів осіб, а прибуток
синдикатів за рік складає близько $8 млрд. Про це на
конференції ОБСЄ у Києві повідомив перший заступник
міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.

Торгівлю людьми практично повністю контролює міжнародна злочинність. Це стало серйозною проблемою для усіх державчленів Євросоюзу, країн-кандидатів і держав, які є асоційованими
членами ЄС, наголосив Дубовик.
За його словами, Україна є державою, яка постачає і приймає нелегальних робітників, а також через яку транзитом доправляють
жертв торгівлі людьми в інші країни. 55 відсотків - жінки і діти. За
останні роки збільшилося число чоловіків, котрі працюють примусово на чорному ринку праці, повідомляє «Радіо Свобода».
Крім того, структури МВС фіксують випадки використання рабської праці всередині країни - це так звана внутрішня торгівля
людьми, зазначив перший заступник міністра.

Як рятуватися під час магнітних бур?
У ці дні у людей з ослабленим імунітетом та які мають хронічні захворювання
може погіршитися самопочуття. Тому дотримуйтеся здорового способу життя, не
перенапружуйтеся ні фізично, ні емоційно.
Крім того, 12 і 21 червня може спостерігатися слабкість і знесилення. Лікарі рекомендують зменшити навантаження та
збільшити час відпочинку.

На атракціоні
травмувалася дитина

Г

раючись на мотузковому атракціоні у Тернополі,
трамувався хлопчик. Дитину, яка впала з висоти,
госпіталізували у лікарню.
Наразі він перебуває під наглядом медиків. А тим часом прокуратура розпочала перевірку, аби визначити, чи безпечний
атракціон для інших відпочивальників. Розташований він у
парку Національного відродження. Атракціон зроблений із мотузок, для страховки дітям видають спеціальні кріплення. Під
час подолання перешкод вони самі повинні чіпляти їх та пересуватися далі.
До речі, за результатами недавної прокурорської перевірки в області вже заборонили експлуатацію семи атракціонів у
Кременецькому, Бучацькому, Чортківському районах. До відповідальності притягнули трьох посадових осіб. Найбільш характерні порушення – відсутність технічного огляду та експертного обстеження атракціонів. Також нерідко їх обслуговують працівники, які не пройшли відповідного навчання.

Погода
в Тернополі
і області

12 червня – хмарно, з
проясненнями, вдень місцями дощ, температура
повітря вночі 15-17, вдень
20-22 градуси тепла. Схід
сонця – 5.08, захід – 21.26.
13 червня – хмарно, з
проясненнями, переважно без опадів, температура повітря вночі 16, вдень
23 градуси тепла. Схід сонця – 5.08, захід – 21.27.
14 червня – малохмарно, температура повітря
вночі 14, вдень 25 градусів
тепла. Схід сонця – 5.08,
захід – 21.27.
15 червня – хмарно,
з проясненнями, температура повітря вночі 17,
вдень 25 градусів тепла.
Схід сонця – 5.07, захід –
21.28.
16 червня – ясно, температура повітря вночі 16,
вдень 26 градусів тепла.
Схід сонця – 5.07, захід –
21.28.
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Тема тижня

У Тернополі записати дитину в садочок можна
буде лише через інтернет

Р

Батьки налаштовані дещо скептично, адже не знають, чого очікувати.
Водночас, чиновники у такий спосіб
сподіваються подолати корупцію під
час зарахування у дошкільні заклади та
обіцяють: місць вистачить усім.

Д

едалі більше
молоді прагне
залишити
державу: простій людині
доробитися до чогось
в Україні практично
неможливо. А ще люд не
може втямити: чому тягар
економічних проблем лягає
на його плечі, а політики,
особливо депутати,
бізнесмени-олігархи та
плеяда новоявлених
українських мільйонерів
шаленими темпами
примножують свої статки.
За даними громадського руху «Чесно», який посилається на декларації нардепів, отриманих з відкритих джерел та у відповідь на
звернення, у Верховній Раді
нарахували як мінімум 44
депутатів-мільйонерів. А ще
у 15 «слуг народу» сукупний
річний дохід сім’ї перевищує
мільйон гривень. Щоправда,
всупереч вимогам законодавства, майнові декларації більше двохсот депутатів - переважно представників фракцій
Партії регіонів та КПУ - залишалися для громадськості недоступними.
До слова, лише у столичному управлінні Міндоходів
нарахували на 325 (!) мільйонерів більше, ніж торік: наразі
число київських багатіїв сягнуло 1362 особи.
Середня ж платня пересічних українців, за повідомленням Держстату, у квітні, порівняно з березнем, зросла аж на

аніше дітей реєстрували
безпосередньо у завідувачів
садочків. У Тернополі таких
закладів 36. Однак періодично батьки
нарікали, що неможливо влаштувати
чадо, оскільки групи вже заповнені.
Виникали і зловживання. У лютому цього
року розголосу набула ситуація в одному з тернопільських садочків, завідувачку якого спіймали на хабарі. Жінка вимагала у батька 600 доларів, аби «звільнилося» місце для його дитини.
– Непроста ситуація з садочками в усій Україні, – розповіла начальник управління освіти й
науки міськради Ольга Похиляк. – Свого часу
багато приміщень, які були призначені для дошкільних закладів, передали в оренду чи продали. Нині народжується більше діток, і деякі батьки скаржаться на непрозорість при зарахування
малечі до садочків. Тому ми зважилися запровадити електронний запис, який створить рівні
умови для кожного.
Нововведення запрацювало сьогодні. Тож
відтепер запис дітей відбуватиметься через
спеціально розроблений міськрадою сайт –
dnzternopil.te.ua. За словами посадовців, міській
казні він практично нічого не коштував.
На електронному ресурсі є спеціальна реєстраційна форма, яку батьки повинні роздрукувати й заповнити. При цьому слід вказати й
номер бажаного дитсадка. Цю форму потрібно
принести в міське управління освіти за адре-

сою: бульвар Шевченка 1, кабінет 35. Із собою
слід мати паспорт, а також копію й оригінал свідоцтва дитини про народження. Кожному присвоять окремий номер, за яким на сайті можна
буде дізнатися, чи вже зарахували малечу. Працюватимуть із батьками два реєстратори. Вони
допоможуть і тим, хто не зможе самостійно скористатися інтернетом.
В управлінні заспокоїли батьків, які заздалегідь записали своїх доньку чи сина в садочок:
скасовувати попередніх черг не будуть. А от надалі реєстрація відбуватиметься тільки за допомогою інтернету.
Крім звичайної, буде і пільгова черга для сиріт, інвалідів тощо. Не визначена ситуація лише
з дітками, яких довозять з навколишніх сіл.
З-поміж 9,5 тисяч вихованців тернопільських садочків таких – 7 відсотків. За словами Ольги Похиляк, ситуацію вивчають і обіцяють піти батькам назустріч.
Електронний запис у дитсадки втілюють і в
інших містах – Івано-Франківську, Вінниці, Рівному. Чи буде нововведення зручним для батьків і чи не доведеться їм вистоювати не віртуальні, а цілком реальні черги до реєстраторів,
покаже час. Наразі посадовці заспокоюють: влаштувати у дитсадки зможуть усіх охочих. Для
цього цьогоріч планують додатково відкрити
ще 11 груп.
Антоніна БРИК.
Фото Івана ПШОНЯКА.

Державу будують?
Ні, «строять»!

Найкращий статист - народ. Які б
цифри і факти про
«покращення» не
видавала влада,
люди стверджують: життя стало
скрутнішим.

0,6 відсотка, або на 21 гривню, і
склала 3233 гривні. У Києві цей
показник вищий. А на Тернопільщині традиційно найнижчий - 2283 гривні.
І ще одна «приємна» новина: наша держава посіла 98
місце серед 174 країн світу
за рівнем боргового навантаження, яке припадає на одного мешканця. Кожен українець
на кінець 2012 року був винен
$1451 державного боргу. Такий
рейтинг склали експерти «РІА
Рейтинг», грунтуючись на даних МВФ. Держборг не є прямою заборгованістю населення. Тобто, ніхто ні до кого не
приходитиме і не вимагатиме
його оплатити. Але цей борговий тягар однозначно позначається на фінансовому благополуччі громадян країни через

підвищення податків, скорочення держвитрат, соцвиплат,
збільшення плати за компослуги тощо. І нинішня влада бере у
борг скільки дають, хоча розуміє: керуватиме не вічно. Чимало чиновників-позичальників
подбали про власні «запасні аеродроми». Організували прибутковий бізнес. Накопичили
кошти на банківських рахунках, переважно в офшорах. Придбали за кордоном дорожезну
нерухомість. А розплачуватися
за державні борги будемо ми,
наші діти, внуки. Саме так – навіть внуки!
Якщо ж пересічний українець захоче відкрити власну справу, то йому доведеться
здолати масу бюрократичних
бар’єрів. Недарма за роки незалежності частка дрібних підприємств у вітчизняному ВВП,
за оцінками експертів, не сягнула й 15 відсотків, що значно
менше, ніж у розвинених економіках. У Німеччині, приміром, на малий бізнес припадає
60 відсотків, в Італії - 70. У Росії
та Білорусі цей показник також
вищий - 22 і 23 відсотки відповідно.
Президент
Українського
аналітичного центру Олександр

Охріменко переконаний: ситуацію швидко змінити не вдасться. Навіть за сприятливих економічних обставин і продуманих
реформ для цього може знадобитися 10-15 років. Але ж відомо, які у нас реформи…
Скромна частка малого бізнесу у вітчизняному ВВП свідчить: ніде бажання так не розходиться з реальністю, як в
Україні. У Британії, для прикладу, бізнесмен-початківець може
звернутися до місцевої влади,
яка допоможе йому компенсувати витрати на запуск офісу: відшкодує за кілька місяців
вартість оренди, офісних меблів тощо. Фантастика? В Україні замість того, аби дати підприємцю можливість розвинутися, чиновники намагаються
викрутити з нього навіть той
мізер, який він заробив на самому початку.
На підтвердження реалій
по-нашому красномовні цифри:
на сплату податків український
бізнес витрачає в середньому
491 годину на рік. У Польщі, Італії, Німеччині - 286, 269 і 207 годин відповідно. При цьому, кількість обов’язкових виплат в
Україні сягає 28, польські ж, італійські та німецькі бізнесмени

роблять 18, 15 і дев’ять податкових платежів у рік, підрахували у Світовому банку.
Отож, бюрократія, податки
і дорогі кредити створюють
шалені перепони українцям,
котрі бажають організувати
власну справу. Зате в депутатів, чиновників бізнесові справи процвітають. Чому ж так?
Замість того, аби справді щось змінювати в державі,
влада ллє «крокодилячі» сльози над нинішніми економічними негараздами, обіцяючи водночас поліпшення життя в майбутньому. А тим часом
українці вимирають. За словами міністра молоді та спорту
Равіля Сафіулліна, кожен десятий наш співвітчизник не доживає до 35 років, а кожен четвертий - до 60. За прогнозами
вчених ООН, якщо такі темпи
зберігатимуться, то через десять років чисельність українців складатиме 36-38 мільйонів осіб, а через 50 років - узагалі близько 12 мільйонів.
Судячи з усього, нинішня
влада може так «вистроїти»
Україну, що в майбутньому її
вже не залишиться кому будувати…
Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬ

Відверто

Сергій Тарашевський:
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«Через відсутність бюджету

в область не надходять мільйони гривень»

З дружиною Нігорою.

О

сь уже півроку як обласну раду, фактично,
очолює перший заступник голови Сергій
Тарашевський. А ситуація наразі в області
непроста. Досі не прийнятий бюджет. Тим
часом Конституційний Суд України продовжив
повноваження Тернопільської обласної ради до
осені 2015 року. «Наш ДЕНЬ» запросив пана Сергія
до щирої і відвертої розмови. Про політику, про те,
що чекає краян найближчим часом. А ще Сергій
Тарашевський не приховує свого особистого життя.
Про це – сьогоднішнє інтерв’ю.

З донькою Аліною.
– Як відомо, Конституційний суд України ухвалив рішення, згідно з яким вибори депутатів Київської міської ради та столичного міського голови повинні відбутися в останню неділю жовтня
2015 року. Це рішення стосується і нашої обласної ради.
Але в Конституції прописано, що термін повноважень
органів місцевого самоврядування – 5 років. І продовжити його можна хіба що за
надзвичайної ситуації. А як
ви прокоментуєте рішення
Конституційного суду?
– Рішення Конституційного суду є остаточними і оскар-

женню не підлягають. Тому обговорювати, законно це чи ні,
вважаю, не варто, якщо, звісно, ми є законослухняними
громадянами. У продовженні теми поділюся ще ось такою власною думкою. Вибори
Тернопільської обласної ради
мали б відбутися навесні 2014го року. А в 2015-му – вибори
знову. І практично виходить,
що обласні депутати попрацювали б лише рік. Тому, моя
особиста думка, – це добре, що
законодавчо всі вибори призначили на один час. Отож, рішення Конституційного Суду
сприймаю як позитивне. Тим
більше, що право призначити

Верховною Радою дочасні вибори, як таке, залишається. До
речі, народний депутат Василь
Деревляний, як відомо, зареєстрував проект постанови про
призначення
позачергових
виборів депутатів Тернопільської обласної ради. Якщо парламент це рішення прийме, ми
будемо його виконувати.
– Тернопільщина – єдина область в Україні, яка досі
живе без бюджету. Як це позначається на життєдіяльності краю, адже це – зарплати бюджетникам, ремонт доріг, фінансування різних соціальних програм…
– Те, що область досі без
бюджету, – справді немислимо. Незрозуміло, чому особисті
політичні амбіції окремі депутати ставлять вище інтересів
громади? Так, можна висувати претензії, наприклад, що не
ввели депутатів, не обрали голову обласної ради... Але хіба в
цьому винні звичайні виборці?
В обласній раді вистачає депутатів, аби провести сесію і прийняти життєво важливі для
краю рішення. Тим паче, більшість складають опозиційні
депутати.
– Чи є сподівання, що, врешті, бюджет таки буде прийнятий?
– Думаю, що це станеться
найближчим часом. Сьогодні
у зв’язку з цією ситуацією ми
недоотримуємо з державного бюджету більше 50 мільйонів гривень. Тому сподіваюся,
що вже цього тижня озвучимо
дату проведення сесії обласної
ради. А якщо члени опозиційних фракцій, відмовляючись
від участі в сесії, вважають, що
таким чином карають обласну адміністрацію, то вони помиляються. Насамперед вони
карають своїх краян. Тих же
медиків, учителів, які можуть
піти у відпустку без грошей.
Центральному бюджету вигідно, аби область не отримала цих коштів. Виходить, на папері вони є, але ми їх не маємо.
І тим, що ми їх не використовуємо, фактично допомагаємо
партії влади. То про який патріотизм ідеться?
– Ви – людина відома. Як
вам дається ця публічність?
Адже в нашій області є чимало політичних партій, проблем і протилежних думок.
– Справді, у нас є багато партій, звучать ніби протилежні
думки. Але якщо ознайомитися
з програмами різних політичних сил, приблизно всі декларують економічний порядок,
енергозбереження, національний патріотизм. Ще би це все
виконувалося! Важливо, прийшовши до влади, об′єднатися з
іншими заради втілення цього
у конкретні речі.

Старші донька і син.
– Як стверджують, інколи
посада друзів забирає, а іноді – додає...
– Тема дружби – складна і
тонка річ. Дружні стосунки я
прирівнюю до шлюбних... Як
шлюб єдиний, на усе життя,
так і друг, коли він справжній.
У дружбі, як у сім′ї, є добре і погане, треба вміти долати труднощі, а все краще – пронести
крізь роки. А якщо посада друзів забирає, отже це було щось
інше, несправжнє. Як правило,
друзів набуваєм у дитинстві, в
юності, у важкі хвилини, коли
тебе можуть підтримати. І в
щасливі, коли уміють за тебе
порадіти.
– Пане Сергію, ви не приховуєте, що гордитеся своєю
родиною і навіть ділитеся у
пресі своїми маленькими сімейними таємницями… До
речі, цього року ваша донька – випускниця.
– Так, я горджуся своє родиною. Тим, що маю дві доньки
і сина. Зараз наша сім’я в очікуванні радісної події – народження четвертої дитини. Попереднє діагностування підказало, що це буде дівчинка.
Взагалі, існує думка, що від
великого кохання народжуються саме доньки. Тож це ще
раз свідчить про наше з Нігорою справжнє красиве почуття. Звісно, ми довго обдумували цей важливий крок. Готувалися до вагітності і зараз дотримуємося всіх правил, щоб
з’явилася на світ здорова дитина.
Маємо в сім’ї і випускницю.
Наталя хотіла бути медиком.
Але від серіалів ми наблизили
її до реалій життя. Після спілкування з хірургами, педіатрами донька вирішила обрати
економічний або туристичний
напрямок. Мені це імпонує.
Наша область якраз є туристично привабливою. А я дуже

люблю гуртувати всю свою родину навколо однієї території,
спільної справи, тому хотів би,
щоб усі жили в Тернополі і розвивали свій край.
– Тобто ви не бачите своїх
дітей за кордоном?
– Я справді би дуже хотів,
щоб вони залишалися і працювали на наших теренах. Але
це моє бажання, а кожна дитина має свою долю, своє право і
нехай ним користається. Хоча
у нас зберігаються і шануються родинні традиції. Ми збираємося за сімейними обідами, увечері – за чаєм, спілкуємося.... До речі, наша молодша донька Аліночка закінчила
четвертий клас, а найстарший
син Саша, який обрав юридичний фах, вступає в магістратуру.
– Вільного часу у вас, мабуть, небагато. Де відпочиваєте, як плануєте провести
літню відпустку?
– Особливо відпустку не
плануємо. Дружина готується
до пологів, старші донька і син
– до вступу на обрані спеціальності. А взагалі, любимо подорожувати автомобілем Європою. Стільки гарних вражень!
– Сергію Олександровичу,
сьогодні ми презентуємо нашим краянам перше число
нового видання «Наш ДЕНЬ».
Що б ви побажали його читачам?
– Насамперед вітаю ваш колектив з появою нового часопису на теренах краю. А читачам бажаю, щоб це видання
стало їхнім улюбленим, щоб,
образно кажучи, вони могли
знаходити там свій день теперішній і день майбутній. А ще –
цікаві матеріали, актуальні репортажі, гарні сюжети, добрі й
правдиві новини.
– Дякую за інтерв’ю.
Зіна КУШНІРУК.
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Міліція хоче заборонити учасникам
мітингу приховувати обличчя

М

іністерство
внутрішніх
справ пропонує
уточнити перелік
речей, які заборонено
мати організаторам
та учасникам мирних
зборів, повідомляє
«Комерсант-Україна».
Це одна із змін до законопроекту про мирні збори, розповів заступник голови МВС
Віктор Ратушняк. «Це - зброя,
колючо-ріжучі предмети і
предмети, які можуть бути використані для тілесних ушкоджень, боєприпаси, піротехнічні вироби, вибухові, легкозаймисті та ядучі речовини»,
- сказав він.
Демонстрантам також мо-

жуть заборонити приховувати обличчя масками, шарфами, пов’язками чи капюшонами. «Коли народних депутатів
закидали сніжками (2 квітня,
після акції «За вибори в Києві!»), виникли складнощі з розслідуванням, бо у порушників
були закриті обличчя», - пояснив Віктор Ратушняк. І зазначив: МВС ініціює розробку відповідних змін до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, щоб відповідальність за порушення порядку під час акцій
несли не лише хулігани, але й
організатори мітингів.
Також
передбачається
обов’�����������������������
язкове повідомлення органів влади про проведення

На Тернопільщині знищили тонну
небезпечних ковбас і м’яса

У

селі
Підгородньому
Тернопільського
району правоохоронці
вилучили у
підприємця більше
тонни небезпечної
продукції та сировини
м’ясного походження.

мітингу за 48 годин до
�����������
його початку та присутність на акції
співробітників міліції. «Якщо
буде подано дві однакові заявки на проведення акцій в одному місці від двох протиборчих
організацій, міліція повинна
мати час на підготовку, місцева влада - на те, щоб звернутися до суду з проханням заборонити конфліктні заходи, а суд - на ухвалення рішення», - сказав заступник голови МВС. Проте у комітеті Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин не
всі підтримали ініціативу правоохоронців із приводу відповідальності для організаторів
та учасників акцій.

Н

В

розповіла працівникам міліції, що до неї зателефонував
хлопець, який назвався її онуком. Насправді родич потерпілої перебуває за кордоном, але
спантеличена бабуся не стала нічого з’ясовувати. Пенсіонерка поспішила виконувати прохання псевдоонука про
те, що необхідно переказати 3
тис. грн на банківський рахунок. І лише перекинувши гро-

Щ

о то за господар, котрий вивів трубу так, що
перегородив майже весь тротуар? Хочеться
попередити людей, котрі ходять бульваром
Тараса Шевченка у Тернополі: дивіться під ноги
біля будинку №4. Але було б ліпше, якби це «диво
інженерії» зробили по-людськи, бо так може дійти і
до криміналу.

Рекетири обмотали підприємця скотчем
і вимагали гроші

чем вони обмотали шию та обличчя підприємця, душили його й наносили удари ногами в різні ділянки тіла.�����������������������������
 ����������������������������
Знущання зупинили міліціонери, які затримали злочинців під час одержання
половини обумовленої суми.
Кримінальне провадження стосовно трьох
вимагачів скерували до суду. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До вироку суду вони перебуватимуть під
вартою.

У лісі на Підгаєччині
змія вкусила селянина

мії дошкуляють не лише мешканцям екзотичних
країн, поширені вони і в нас, на Тернопіллі.
Як повідомили в обласному управлінні Держслужби
України з надзвичайних ситуацій, недавно від укусу плазуна
постраждав мешканець Козівського району. 34-річний чоловік
отримав травму, коли збирав гриби у лісі поблизу села Литвинів
Підгаєцького району. Змія вкусила його у палець руки.
Рятувальники просять мешканців і гостей області бути обережними під час прогулянок на природі. Змії зазвичай не нападають на людину, якщо їх життю нічого не загрожує, а, навпаки, утікають. У них поганий зір, слух, але своїм тілом вони добре вловлюють коливання землі на відстані до 15 метрів. Проте в спеку плазуни стають малорухливими, а відтак на них легко наступити.
Якщо вкусила змія, головним засобом лікування є введення
спеціальної сироватки, яку треба застосувати не пізніше 2 годин
з моменту травмування. Щоб перешкодити розповсюдженню
отрути по тілу, слід негайно накласти пов’язку вище місця укусу. Також можна відсмоктати отруту, та коли є подряпини у ротовій порожнині, це може бути небезпечно. Аби послабити біль,
прикладають щось холодне.

Шахраї обкрадають пенсіонерів

елику суму
грошей видурив
телефонний
шахрай у тернополянки.
3 тис. грн. перерахувала
68-річна пенсіонерка
за звільнення від
відповідальності внука,
який нібито скоїв
дорожньо-транспортну
пригоду.
Обдурена тернополянка

Фотофакт

а Тернопільщині судитимуть
трьох мешканців Бережан, які
«вибивали» гроші з місцевого
підприємця.
Як повідомили у прокуратурі області,  �����
чоловіки ніде не працювали. Усвідомлюючи, що бізнесмен не має перед ними жодних фінансових
зобов’язань, вимагали у нього 2 тисячі доларів,
які потерпілий начебто їм заборгував.
Почувши, що грошей віддавати він не збирається, рекетири вдалися до насильства. Скот-

З

Як розповів начальник відділу ветеринарної міліції обласного управління внутрішніх справ Богдан Табака, контрольні
служби застали чоловіка за бурхливою діяльністю. Пеклися ковбаси та інші м’ясні вироби, чимало було й готового товару. Але
документів, які б засвідчили якість продукції, у підприємця не
було. Не підлягала ідентифікації й м’ясна сировина.
Ковбасно-шинковий потік довелося зупинити. Сировину та продукцію на суму 33 тис. грн. власник утилізував.
М’ясопереробний цех закрили, доки підприємець не отримає
всіх дозвільних документів.
Крім адміністративного порушення порядку ведення господарської діяльності, бізнесмен нестиме відповідальність за нехтування трудовим законодавством – двоє його співробітників
працювали без належного трудового оформлення.

Кримінал

ші, здогадалася зателефонувати до родича. Той був шокований звісткою і переконував,
що з ним нічого не траплялося.
Ошукана пенсіонерка звернулася до правоохоронців.
Ще однією жертвою телефонного шахрая стала 78-річна мешканка обласного центру.
Пенсіонерка, намагаючись допомогти знайомому, віддала пройдисвітам понад тисячу гривень.

Як повідомив начальник
Тернопільської міської міліції Олександр Хілюк, від подібного шахрайства часто потерпають літні жінки, котрих
зловмисники лякають повідомленнями про нещастя, які
начебто трапилися з їхніми
близькими.
Аби не потрапити у тенета
пройдисвітів, правоохоронці
радять зв’язатися з родичем.
А якщо трапилося щось подібне, негайно звертайтеся у міліцію.

Грузин
вербував
тернополянок
у турецькі
будинки розпусти

Н

а Тернопільщині
викрили
уродженця
Республіки Грузія, який
займався торгівлею
людьми.
Іноземець
завербував
двох молодих мешканок
краю та організовував їхній
виїзд до Туреччини у будинки розпусти. За кожну передану дівчину мав намір
отримати грошову винагороду.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури області, для втягнення у боргову
кабалу грузин за власні кошти оплатив тернополянкам виїзд за кордон. Працівники міліції затримали торгівця людьми в міжнародному аеропорту Львова, а жінок – при спробі перетину
митного кордону.
Стосовно мешканця Грузії розпочали кримінальне
провадження за ч.2 ст.149 КК
України (вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації щодо кількох осіб).
Санкція статті передбачає до
12 років позбавлення волі з
конфіскацією майна.

Наш ДЕНЬ
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Незрячий журналіст
мріє працювати на радіо

К

оли тернополянин Віталій Чаплінський
приніс документи для вступу в місцевий
педагогічний університет, на відділення
журналістики, його сприйняли, як диво.
Викладачі зізнавалися, що вперше навчатимуть
такого студента. Абсолютно незрячих людей в
українських вишах і справді зустрінеш рідко.
Віталій зумів довести: сліпота – не вирок, і
такий бажаний диплом журналіста став цьому
підтвердженням. Однак у Тернополі не знайшлося
достатньо сміливих ЗМІ, які б узяли на роботу
незрячого. Віталій, якому днями виповнилося 26
років, мріє працювати на радіо. Від народження
він живе у світі, сповненому безмежною кількістю
звуків. Навколишня дійсність для нього – наче голос,
виловлений із радіохвиль. Переконатися у тому, що вона
існує, він може лише доторком. Але рука незрячого,
простягнута у жесті довіри, потребує підтримки.

«Сподівайтеся
на диво»

Віталій прийшов на зустріч
з мамою, Ганною Зіновіївною.
Упродовж усіх років вона була
його очима. Про те, що син не
бачить, лікарі сказали їй невдовзі після пологів, пояснивши вроджену ваду ускладненнями під час вагітності. Хлопчик не реагував навіть на світло, і коли трішки підріс, почалися їхні поневіряння по лікарях. У відомому інституті
очних хвороб імені Гельмгольца у Москві їм сказали: «Сподівайтеся на диво...».
– Але
���������������������
життя продовжувалося, – згадує Ганна Зіновіївна. – З Віталиком разом вивчали світ: ходили по землі, траві. Він розумів, що не
бачить, і цікавився усім навколо. Звичайно, неможливо
було вберегти його від усього: там вдариться, там впаде,
там за щось зачепиться… Допомагали старші діти, адже
Віталик – третій в сім’ї.
Родина одразу ж вирішила,
що хлопчику потрібне спілкування з однолітками. Та виявилося, що садочки для таких
дітей не пристосовані, і щоб
не залишати сина без опіки,
жінці довелося звільнитися з
роботи. У перший клас хлопчика прийшли записувати до
звичайної школи, де вже навчалися його брат і сестра.
Матері не відмовили, але згодом вона зрозуміла, що зі зрячими дітьми здобувати знання Віталику буде важко.
У Львівській спецшколі
для сліпих, куди зарахували
хлопця, він навчався за допомогою шрифту Брайля, літери якого створені з рельєфних крапок, їх можна відчути на дотик. Цей шрифт розробив незрячий француз Луї
Брайль ще в 1829 році. Дотепер в усьому світі у такий спосіб читають і пишуть люди,
які втратили зір.

До речі
Ганна
Богатирьова,
завідуюча Тернопільським навчальноконсультаційним пунктом міжобласної
спецшколи для сліпих і
слабозорих:

бування. Неможливо знайти
адміністративні будівлі чи
потрапити у потрібну маршрутку. Недостатньо світлофорів із звуковим сигналом, а
в тих, що є, різні мелодії. Не
завжди оголошують зупинки у громадському транспорті, часто їх не чути за шумом
мотора.
– Недавно ми читали історію незрячої жінки зі Швеції, яка самотужки вирушила
у мандрівку, – додає Ганна Зіновіївна. – У розвинених європейських країнах для таких людей маркують тротуари, є багато інших пристосувань, елементарна культура
на автошляхах. Нам, на жаль,
до цього далеко. Ми мешкаємо на вулиці Збаразькій, де
рух такий, що й мені страшно
переходити дорогу.

Коли хтось поруч

«Викладачі
не знали,
як працювати
зі мною»

Згодом Віталій перевівся
у спецшколу для сліпих і слабозорих у рідному місті. Завершивши її, зважився втілити у життя мрію дитинства
й подав документи на відділення журналістики у Тернопільський педуніверситет.
Йому не потрібне було співчуття. Він хотів довести, що
має право вважатися звичайним студентом, який без поблажливості заробляє хороші оцінки.
– Це був експеримент для
викладачів, які не знали, як
працювати зі мною. Спершу
лекції я записував на диктофон, та потім доводилося
знову прослуховувати дуже
багато інформації. Тоді мама,
яка супроводжувала мене,
почала конспектувати заняття. Отак разом і навчалися. В
університеті жартували, що
потрібно давати два дипломи – для мене і мами, – усміхається Віталій.
Під час навчання йому
вдалося спробувати себе у
ролі журналіста на обласному радіо. На жаль, до того
часу, як хлопець отримав диплом, залишилося лише кілька місцевих радіостанцій. За
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Віталій Чаплінський з мамою Ганною Зіновіївною.
словами Віталія, не кожен
керівник наважиться запропонувати роботу незрячому, адже такі люди, як він,
потребують додаткової уваги та підтримки. У світі, де
все швидко змінюється, вони
часто опиняються наодинці з
мріями та нереалізованими
можливостями.

Місто
з перешкодами

Сьогодні більшість вільного часу Віталій проводить
удома за комп’ютером. Опрацьовує різноманітну інформацію, аби спростити доступ
до неї таким, як він. Спілкується з однодумцями на
інтернет-форумах. Спеціальні програми для незрячих
озвучують кожен його крок
на комп’���������������������
ютері����������������
, подібні технології допомагають користуватися і мобільним телефо-

– Сьогодні на Тернопіллі
– 2,5 тисячі незрячих. У нашу
школу ми приймаємо дітей
із 5 класу. Для менших є спеціалізовані заклади у Львові,
Харкові. На жаль, чимало дітей з очними захворюваннями в області, особливо у селах, позбавлені можливості
здобувати якісну освіту. Батьки іноді соромляться відправляти своїх чад в спеціалізований заклад, бояться відпуска-

ном.
– У нас склався стереотип сприйняття людей, які
відрізняються від більшості,
ніби вони не зовсім нормальні, – зауважує Віталій. – Суспільство відмовляє їм у праві
жити у ньому на рівних з іншими. Це несправедливо.
На думку юнака, проблема в тому, що у суспільстві
мало інформації про людей,
які страждають на різноманітні недуги – ураження зору,
церебральний параліч, глухоту... Упродовж десятиліть
спеціалізовані інтернати будували за межами міст, для
багатьох і нині дивина побачити у місті інваліда.
– Ми дуже розрізнені,
адже українські вулиці погано пристосовані для людей з
обмеженими можливостями,
– каже Віталій. – Для незрячих елементарні речі перетворюються на важкі випроти дитину від себе. За кордоном поширене інклюзивне навчання. І в нас незрячі
діти могли б здобувати освіту у звичайних школах, але
для цього не створено жодних умов. А взагалі, наші вихованці – дуже талановиті.
Закінчують школу з відзнаками, вступають до коледжів
та університетів, творять поезію та музику, одружуються
та народжують дітей.

Аби відчути те, що й незрячий на вулиці, варто зробити кілька кроків із закритими очима. Одразу натрапляєш на перешкоди: якісь
стовпи серед тротуару, ями,
горбики, кострубаті бордюри, голосне бумкання музики з автівок, які на швидкості проносяться поруч. Важко уявити, як дається кожен
крок людям з вадами зору.
Адже долають вони значно
більші дистанції. Роками.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
кількість людей з очними захворюваннями у всьому світі зростає. Кожні 5 секунд
втрачає зір дорослий, кожну хвилину – дитина. Щороку, за оцінками фахівців, незрячих стає більше на 1 мільйон осіб.
Сім’ям, які виховують таких дітей, Ганна Зіновіївна
радить вірити у своїх доньку чи сина, не ізолювати у чотирьох стінах. Якщо у когось
є друзі чи знайомі, які не бачать, не бійтеся запрошувати
їх на прогулянки, не бійтеся
бути поруч.

Незрячі також
бачать сни...

... На завершення розмови Віталій розповів про свої
сни. Як би це дивно не звучало, але і тотально незрячі також їх бачать.
– Сняться якісь дії, люди.
Недавно маленька дитина
приснилася. А якось – депутат, коли я задрімав біля телевізора, – усміхається юнак.
У сприйнятті людей, які
відрізняються від загалу, є
ще чимало стереотипів. Рано
чи пізно саме життя змусить
переглянути ставлення до
незрячих. Насправді потребують вони небагато: елементарної, тактовної допомоги здорових людей.
Антоніна БРИК.
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... I навіть від
рослин-«друзів»
можна очікувати
влітку неприємних
сюрпризів

Бережіть себе!

«Н

аш ДЕНЬ»
запросив
до розмови
головного лікаря
обласного клінічного
шкірно-венерологічного
диспансеру Олександра
ХАРУ.
- Олександре Івановичу,
раді вітати вас у новому виданні нашого краю. Ваші поради, рекомендації та застереження саме на часі для
читачів, оскільки йтиметься про різні види дерматитів, кліщів, комах, які можуть
ускладнити життя під час
відпусток, відпочинку, літніх
робіт. Останнім часом з цим
«добром» люди почали стикатися частіше. Чому?
- Хвороби шкіри, зумовлені комахами, справді стали спостерігатися частіше. Причин
є декілька. У першу чергу, це
пов’язано із зміною розселення
комах, які нападають на людину. З кожним роком, якщо взяти
від рівня екватора, комахи мігрують на декілька кілометрів
північніше. Тобто, зона їх розселення з потеплінням клімату збільшується. І тому ми зустрічаємо на наших територіях
тих комах, яких ще двадцятьтридцять років не було. Наступне: значно зменшилося
використання отрутохімікатів у сільському господарстві.
Це сприяє, з одного боку, збереженню корисних комах, а з іншого - надмірному розмноженню комах шкідливих. Крім того,
наразі спостерігається зменшення чисельності птахів. Тернополяни, наприклад, відмічають, що кудись майже зникли
горобці - їх стало дуже мало. А
горобці - це найактивніші винищувачі комах-шкідників, у
тому числі - агресивних.
Варто зазначити, у статистиці класифікації недуг

Здоров’я

є окрема рубрика - хворобидерматити від укусів комах. Як
правило, такі проблеми найбільше спостерігаються у кінці весни - на початку літа. Люди
на дачах, городах, на природі
знімають верхній одяг, аби засмагнути, а комахи, тим часом,
бачать безмежний простір для
насичення. До речі, уражень комахами на дачах більше, аніж
на природі. Люди на дачах працюють, пітніють, а піт має специфічний запах, який приваблює комах.
Зараз є багато хворих, котрих комахи уразили у шкіру
гомілок. Першого дня людину
це майже не турбує. Наступного дня виникає легкий свербіж,
потім - почервоніння. Згодом
почервоніння збільшується і
утворюються інколи навіть неглибокі виразки, які потім довго і тяжко гояться. Адже комахи не є абсолютно стерильними, вони при укусах заносять
не лише елементи своєї слини,
а й інші мікроорганізми, які викликають гнійничкові ускладнення хвороб шкіри.
- Чимало мешканців міста і області уже звернулися за
допомогою до медиків з приводу укусів кліщів. А щойно лише середина червня…
- Зараз - активний період
розвитку кліщів. Вони є дуже
агресивні. Їх можна зустріти на
дачах, в парках, лісах. Якщо людину вкусив кліщ, велике прохання - не відривати його. Бо
відривається тулуб, а голова із
щелепами залишаються в шкірі. Кліща можна намастити густим шаром смальцю.
- Звичайного свинного?
- Так! Кліщ у смальці повинен повністю сховатися. Він перестане дихати і відпаде. Хоча,
зазвичай, рекомендують такий
спосіб: взяти маленьку пляшечку з-під ліків, налити туди
олії і прикласти до тіла горло-

Літо, літечко… Ми чекаємо його, аби поніжитися під сонцем,
насолодитися красою
природи, поласувати
ягодами і просто відпочити. Але, крім приємних вражень, нас
підстерігають і небезпеки. Кліщі, комахи,
дерматити… Лікарі радять бути обережними у парках, в лісах, на
дачах і городах, на рибалці. І дають чимало
рекомендацій, яким
чином можна уникнути проблем, аби не
зіпсувати собі і своїм рідним найкращу
пору року.

виною. Кліщ потрапляє у так
звану «олійну» пастку, не має
чим дихати і відпадає. Голови і
щелеп при цьому у тілі людини
не залишає.
Однак бажано порадитися з лікарем. Бо, хоча таким чином кліща можна ліквідувати з
тіла, він має звичку переносити
деякі інфекційні хвороби. Тому,
можливо, доведеться прийняти короткочасний курс антибіотиків, щоб не виникли ускладнення.
У нас, при укусах кліщів,
спостерігався розвиток шкірних хвороб інфекційного генезу. Зараз вже описані випадки
енцифаліту, навіть у Західній
Україні, який колись був тільки в Сибірі. Це пов’язано з тим,
як я уже казав, що комахи
����������
мігрують.
- Деякі рослини також таять небезпеку для людини.
Олександре Івановичу, чого
саме нам потрібно уникати?
- Кількість випадків захворювань шкіри, зумовлених
контактом з рослинами, зросте,
коли ліпше пригріє сонце. Які ж
рослини є найбільш агресивни-

ми? На першому місці з десятки
- добре відомий нам борщовик.
Ця рослина має дуже цікавий
характер. Її знищити тяжко. Навіть зрубаний пагін борщовика, якщо він вже випустив цвіт,
доквітне і дасть насіння. Тому
рослину треба знищити, поки
вона ще не розрослася. Варто
пам’������������������������
ятати: боротися з борщовиком потрібно в рукавицях,
плащі і бажано в дощову погоду. Це убезпечить потрапляння
агресивного соку борщовика
на шкіру.
Стебло борщовика всередині порожнє. Колись у нас був
випадок: маленький хлопчик
зробив дудочку з цього стебла.
Сік потрапив до рота. Це начебто дитина напилася сірчаної
кислоти. Хлопчик дуже страждав, але, слава Богу, залишився
живим. Якби він цього соку наковтався, то все могло б закінчитися трагічно. А так - залишилися тільки рубці від опіків.
Борщовик
надзвичайно
інтенсивно розсівається. Що
цікаво, його можна культивувати у сільському господарстві.
На гектар площі борщовик дає
значну кількість зеленої маси.
При силосуванні його агресивність дорівнює нулю. Свого
часу у Білорусії борщовиком
були засіяні величезні поля.
- Хто ж наступний у так
званому «агресивному» рейтингу?
- Наші «друзі». Це - рослини,
які ми любимо, висаджуємо на
городах. У першу чергу - листочки моркви. Особливо у спекотну погоду. Іноді - листочки
петрушки. А також листя кабачків і огірків. У декого, після
того, коли збирали ці овочі, на
тілі з’являються червоні цяточки або смужки (особливо, коли
людина спітніла). Запалення
шкіри у вигляді листочка може,
до речі, залишатися на кілька
тижнів. Трапляються дерматити від листя хрону. І від деяких
лугових трав. Тому, під час відпочинку, треба що-небудь постелити, аби уникнути прямого
контакту тіла з травою.
- Ряска також може спричинити дерматит? Це цікавить рибалок.
- Щодо ряски - питання
дискусійне. Її використовують

у медицині. У моїй практиці,
принаймні, запалень шкіри від
водяної ряски не було. Але в
нашому озері є водоросль, яку
називають водяна кропивка.
Ось вона є агресивна.
Як відомо, кожна недуга індивідуальна. Одній людині,
скажімо, листя городніх овочів
можуть шкодити, іншій - ні. А
ось борщовик завдає проблем
усім.
- Яким чином ще можна
уберегтися від дерматитів?
- Працюючи на дачі, городі, потрібно бути одягненим у
штани і в шкарпетки. Це стосується чоловіків і жінок. Інший
спосіб: зараз у парфумернокосметичних відділах продають чимало засобів для відлякування комах. Перед тим, як
іти працювати на город, чи засмагати, треба змастити шкіру. Ці засоби містять камфору,
смоли хвойних дерев, а комахи
цього бояться. Можна користуватися так званими репелентами. Це також досить ефективно.
Щодо прогулянок в лісі одяг повинен бути закритий.
Адже комахи вводять спершу
знеболюючу речовину, тож людина не почує, що комаха сидить на тілі.
- Хто більше схильний до
дерматитів: дорослі чи діти?
- Діти і молоді жінки. У них
ніжна шкіра.
- Наскільки поширені харчові дерматити?
- Ці недуги турбують у першу чергу тих людей, котрі мають схильність до харчової
алергії. Найчастіше викликають алергічні реакції кава, какао, апельсини, мандарини,
лимони, ківі. Раки, краби, ікра,
крабові палички. Суниці, полуниці, вироби з них. І деякі копченості.
Принагідно хотів би ще раз
звернутися до наших краян:
якщо у вас виникли певні проблеми, про які ми вели мову,
зверніться до лікаря. Потрібно
відмітити:�������������������
деякі види збудників хвороб у нас не живуть. Але
люди мандрують світом. І, крім
вражень, можна привезти, наприклад, тропічні захворювання.
Не легковажте своїм здоро
в’ям. Консультація фахівця у
будь-якому випадку не завадить.
Ольга ЧОРНА.
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Дорожні
«принади»
від рідної
влади
Можна по-доброму позаздрити тернополянам, біля будинків котрих є
нормальні дороги, проїзди і тротуари. Особливо, коли падає дощ. Однак
чимало міжбудинкових проїздів і тротуарів виглядають, наче після
війни. Всю «пощерблену» дорожню господарку неможливо привести до
тями, розводять руками міські чиновники. Грошей немає.

Н

е вказуватиму також
їхніх посад, бо, як
виявилося, місцеві
чиновники не завжди
адекватно реагують на
публічну відвертість своїх
підлеглих.
- А спробуйте-но у Збаражі знайти пристойну роботу, чув однотипне, але цілком логічне пояснення відмови говорити на диктофон. Зате «не
для преси» мої співрозмовники були значно сміливішими.
Коментуючи критичну ситуацію у соціальній сфері міста,
вони не особливо добирали
вирази. Тому й повірив їм та
зрозумів: людей болить. Пече
давно і по-справжньому.
…У дитячих садочках райцентру - ніби свято, бо на сніданок у малечі молочні, а на обід
– м’ясні страви. Так що батьки,
які ще донедавна завбачливо
пакували малюкам «сухі пайки», швидше всього, понесуть
їх назад. Менше клопоту буде і
у педагогів та нянь, адже їм не
доведеться тягти відра та слоїки з домашніми продуктами,
якими вони останнім часом ділилися з вихованцями. Принаймні саме про таку «гуманітарну допомогу» з вдячністю
говорили батьки.
До речі, нині у дошкільних
закладах Збаража доглядають майже 600 дітей. Але охочих відвідувати дитсадки значно більше. Кожна сім’я платить за одну дитину у садку
6,5 гривні на день. Та це лише
половина необхідних коштів –
ще по стільки ж має виділяти
міська рада. Повинна, але…
На початку року завдяки
медійникам всією Україною
розлетілася звістка про те, що

З

а словами головного
інженера відділу технагляду
Тернопільської міськради
Ярослава Копчі, на виконання робіт
з капремонту шляхо-мостового
господарства цьогоріч із міської казни
передбачено виділити 19,6 мільйона
гривень. Шість мільйонів уже освоїли.
Приємно, що підрихтовують центральні
вулиці. Хочеться вірити, що туристи не обминатимуть «файного міста». І якось не гоже, аби
вони вправлялися у стрибках в довжину з розбігу.
Гарненько виглядають деревця в горщиках на вулиці Валовій...
Але наразі хотілося б запросити міських
чиновників на променад на масив «Сонячний». Пройшлася невеличким шматочком
тернопільського БАМу - частиною проспекту
Злуки, вулиць Купчинського і 15 Квітня. Міжбудинкові проїзди і тротуари всіяні ямами і
калабанями (на фото). Подекуди це неподобство позакидали каменюками. Мабуть, це варто вважати ремонтом.
Своєрідні «рани» після виритих котлованів
на місці прорваних труб залишили після себе
комунальники. Ще й болото на додаток…
Подібну картину можна побачити на багатьох тернопільських вулицях, особливо у
спальних районах. Хтозна, коли влада ощасливить їх своєю увагою. А за минулу зиму ями
«посоліднішали»…

Бідося
Безвихідь чи безвідповідальність?

Хоча у цій
публікації я не
назву жодного
прізвища, градус
соціальної напруги
у Збаражі від цього
не знизиться.

збаразькі дошкільні заклади
через несплату від’єднали від
електромережі, і лише протестні акції вихователів та
батьків змусили міську раду
відреагувати і погасити борги. А от у мерії, схоже, ніхто
страйкувати не збирався. Наприкінці лютого, також залишившись без світла, працівники міськради скинулися
по кілька гривень, закупили
пальне і «врубали» генератор.
Він гримить, як відбійник, та
все ж подає електроенергію
до кабінетів. Напруги вистачає на роботу комп’ютерів, а
ось прийняти факс - уже проблема.
Основною причиною «недоїдання» дітей одноголосно називають відсутність
міського бюджету на цей рік.
Саме тому міськрада затри-

мує розрахунки за продукти,
комунальні платежі, заробітну плату працівникам. Зокрема, в останню декаду травня
в держказначейство подали
заявку на виплату бюджетникам авансу за… квітень. Більше тижня ні у цій фінансовій
установі, ні у прокуратурі не
могли розібратися, чи вважати дійсною платіжку з міськради, підписану не міським
головою, який на лікарняному, а іншим відповідальним
працівником виконкому. За
цей час молокозавод призупинив поставки своєї продукції у
дитсадки.
Мені також не вдалося почути конкретної відповіді, чи
зможе міська влада вчасно виплатити зарплати та відпускні сотням збаразьких педагогів, адже навчальний рік уже
закінчився.
У даному випадку відсутність бюджету - не виправдання, а явна безвідповідальність
і міського голови, і депутатів
міськради, остання сесія якої
відбулася ще 15 січня. Після
цього аж п’ять разів намагалися зібрати її засідання, аби
затвердити головний для забезпечення життєдіяльності
Збаража документ. Та намарно – щоразу не було кворуму.

36 депутатів Збаразької міської ради, як і всюди в
Україні, належать до різних
політичних сил. Проте вони,
як на мене, відрізняються від
лановецьких, кременецьких
чи навіть тернопільських депутатів домінуючою неповагою до своїх виборців. Як мені
популярно пояснили, справа
в тому, що менше половини
місцевих «слуг народу» підтримують чинного мера. Вони
й зацікавлені, щоб міська рада
ритмічно працювала. Більшість же депутатів хочуть бачити на посаді градоначальника зовсім іншу людину і,
схоже, роблять все для цього
можливе. Тож для них - чим
гірше у місцевій господарці –
тим краще.
Подейкують також, що збаразькі депутати, як і міський
голова, - люди небідні, тому
й можуть дозволити собі розкіш побавитися у політику: не
прийти на сесію, проігнорувати засідання постійної комісії,
зайти у сесійну залу і не зареє-

P.S.
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струватися…
- В усьому винен мер, - почув того дня на вулиці, і у цій
категоричності є доля правди.
Але, безсумнівно, що у патовій ситуації з бюджетним
процесом далеко не на висоті виявилися й опоненти міського голови. Хотів би додати
«ідеологічні», та навіщо лукавити, адже йдеться в основному про владні амбіції, моральне каліцтво, неприхований саботаж.
Можливо я й помиляюся,
звинувачуючи знаних у Збаражі людей у негідних вчинках. Натомість, глибоко переконаний, що нестача продуктів у дитсадках, порожня зала
засідань, бензиновий генератор у міській раді, чимало негараздів на вулицях, в установах та організаціях Збаража – не результат політичного протистояння. Це справжня
бідося - розруха в душах, відсутність совісті у тих, кому на
минулих виборах довірилися
збаражани.
У ситуації, що склалась, обнадіює лиш те, що громада завжди може виправити свою
помилку. Правові важелі для
цього існують. Потрібне тільки
бажання людей законно змінити цю владу. Можливо тоді
журналісти приїжджатимуть
у Збараж не через резонансні
скандали та конфлікти, а щоб
писати нові сторінки славної
історії цього древнього міста.
Юрко СНІГУР.

Кажуть, що приміщення міськради
днями підключили до електромережі.
Що це: слабкий промінець надії, який у
будь-яку хвилину може згаснути, чи яскраве світло у
кінці тунелю, яким майже півроку блудять збаразькі
депутати?
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Культура

Олег ШУПЛЯК: «Живопис
може творити чудеса»
«Це схоже на грозу
– спершу збираються хмари, а потім, як удар блискавки, приходить
ідея», – так говорить про створення своїх робіт художник Олег Шупляк.

Й

ого мастерня і
справді близько
до неба – на
горищі старого будинку
в історичному центрі
містечка Бережан. У
невеликій кімнаті,
просоченій запахом фарб,
він творить магію, адже
переконаний: живопис
повинен дивувати та
захоплювати.
Популярність
художнику принесли картини з подвійним змістом, які він називає
слов’янським словом «двовзори». Останнім часом ними просто заряснів інтернет, і не лише
український. Про талановитого митця писали американські
та європейські ЗМІ, публікували
двовзори навіть у Китаї та Індії.
Ці полотна особливі своїми
прихованими образами: вдивляючись у традиційний пейзаж, раптом виявляєш, що хатини – це очі людини, а пагорби перетворюються на брови...
І ось вже бачиш перед собою
портрет або зовсім іншу картину. За фігурою дівчини з книжкою – голову Сальвадора Далі,
за осінніми листками – пташку, а
за солом’яними стріхами та маленьким пастушком – обличчя
Тараса Шевченка…

З Бережан – до Японії та Кореї

– Людям подобаються такі
картини. Можливо тому, що з
дитинства ми любимо загадки й
ребуси. Також приваблює щось
містичне, таємне, невловиме, –
пояснює пан Олег популярність
двовзорів, яка для нього самого
стала несподіванкою.
Живописців, які працюють у
такому стилі, можна полічити на
пальцях руки. Тож не дивно, що
картини-ілюзії бережанського
художника хочуть бачити у багатьох країнах світу.
Ще у 1994 році персональні
виставки живописця були у Великобританії. А недавно він презентував свої двовзори у Петер-

Картини бережанського художника
побачать у Японії та Європі
бурзі. Звідти вони помандрували у Європу, далі милуватися
подвійною реальністю будуть у
Японії та Кореї.
Виставку в північній столиці Росії організував Міжнародний фонд «Культурне надбання». Його президент Віктор Карцев натрапив на двовзори Олега
Шупляка в інтернеті, коли шукав самобутніх художників. Виставка «Метаморфози» тривала
в галереї «N-Prospekt» у центрі
Петербурга впродовж місяця.
Фонд нагородив живописця золотою медаллю та почесним ди-

та його послідовники створювали портрети, нагромаджуючи предмети, фрукти тощо. Картини з подвійним змістом писав
Сальвадор Далі.
– Студентом я побачив репродукцію полотна Далі «Невільницький ринок з незримим
бюстом Вольтера», де за силуетами людей проглядався портрет письменника, – розповідає
пан Олег. – Це мене вразило, я
зрозумів: образотворче мистецтво не зобов’язане просто відображати, воно може творити чудеса.

пломом – за створення унікального стилю в мистецтві.
– Окремої назви такий напрямок ще не має, його відносять до сюрреалізму, але це інше,
– розповідає пан Олег. – Цікаві
картини-ілюзіії сучасного мексиканського художника Октавіо
Окампо, з творчістю якого я познайомився, коли вже написав
більшість своїх двовзорів. Полотна з подвійним змістом творить росіянин Вадим Долинський. Хотілося б зібрати всіх,
хто працює у цьому стилі, та влаштувати спільну виставку.

Свою першу картину з подвійним змістом бережанський
художник написав у 1991 році.
При першому погляді на неї бачиш традиційний український
пейзаж, та варто відійти подалі – і обриси дніпровських круч
і грозового неба перетворюються в обличчя Тараса Шевченка,
яке доповнює фігура молодого
кобзаря.
– Тоді якраз Україна отримала незалежність, і я хотів створити щось незвичайне, – згадує
митець. – Так я вперше застосував цей прийом. Згодом час від
часу повертався до цього стилю, адже більше працюю в іншому напрямку – постмодерному живописі. А це було хоббі – я писав одну-дві таких роботи у рік.
Спершу на картинах були

І дніпровські кручі, і
кобзар

Витоки ілюзій у живописі
слід шукати ще у 16 столітті, пояснює Олег Шупляк. Відомий художник Джузеппе Арчімбольдо

портрети культурних діячів –
Богдана Лепкого, Лесі Українки, Івана Франка. Українські
мотиви з’явилися не випадково. За словами художника, кожна культура – це прояв різноманітності життя. Мистецтво знебарвлюється, коли зникає національне.

Кожна робота –
це нова формула

За двадцять років в Олега Шупляка зібралося понад 60
картин-ілюзій, серед яких вио-

Вітаємо

кремилися цілі серії – письменників, науковців, художників...
– Для мене принципово
важливо, щоб елементи картини були пов’язані логічно,
– пояснює він. – Якщо це портрет відомого письменника, то
паралельний сюжет повинен
бути з персонажів його творів.
Якщо художник – із характерних фрагментів його картин.
Крім того, у серії «Великі художники» я намагаюся максимально наблизитися до манери й стилю того чи іншого автора.
Жодного разу художник не
писав картин з подвійним значенням на замовлення та намагається уникати повторів і шаблонів. Кожна робота для нього – це нова формула. І що простіша вона, то унікальніша. Особливо приємно, зізнається митець, коли вдається додати в роботу частку гумору й викликати
у глядача усмішку.

Талант передався
від мами

Цікаво, що за освітою Олег
Шупляк – архітектор. Кілька разів намагався вступити на художнє відділення, але його не
прийняли, тож обрав тодішній
Львівський політехнічний інститут. У вільний час вирушав у
місто й писав етюди. Сьогодні ж
переконаний, що саме завдяки
архітектурі, коли вчився бачити речі в різних площинах, розвинув у собі оте «подвійне мислення».
Отримавши диплом, він повернувся в рідне село на Бережанщині, щоб малювати. У дощову погоду творив у хаті натюрморти, коли було сонячно
– з пензлем і фарбами ходив мальовничими околицями. Навчав
дітей у сільській школі, розписував церкви.
Згодом із сім’єю перебрався у Бережани. Зізнається, що не
проміняв би невелике містечко на мегаполіс – тут спокійно й
комфортно, багато друзів. І недалеко, в рідному селі, ще живе
мама, від якої, мабуть, йому й передався талант.
– Мама за фахом вчителька,
але у вільний час займалася розписом по склу, – розповідає митець. – Вона – художник-самоук,
працювала у стилі народного
примітиву. На жаль, робіт збереглося мало. Я намагаюся їх розшукати, іноді обмінюю на свої
картини. Хочу влаштувати мамі
виставку...
Мистецький талант передався і синові пана Олега, який навчається у Львівській академії
мистецтв. Художник зізнається:
– У мене хороша сім’я – дружина, діти, я займаюся своєю
улюбленою справою – і це моє
найбільше щастя...
Антоніна БРИК.

Минулого тижня Олег Шупляк
переміг у Всеукраїнському
конкурсі логотипів до 200-річчя Тараса Шевченка.
Тепер його робота стане символом Шевченківського
ювілею. Логотип бережанця, на якому зображений
молодий Кобзар, визнали кращим з-поміж двохсот
інших!
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Без купюр

Батьки і діти

С

хоже, тепер Україну
вже важко назвати
нашою у прямому
сенсі цього слова. Вона
стовідсотково їхня – то
вчорашньої влади, а нині
- опозиції, то недавньої
опозиції, а зараз – чинної
влади. Кілька елітних
потужних клубів за
корисливими інтересами
довели державу до руїни,
а народ – до зубожіння.

І не суть важливо, хто у цій
шаленій гонитві за владою стає
переможцем на проміжних етапах. Устократ більше непокоїть мета вітчизняних політичних кланів, які нерідко лише
завдяки обману, маніпуляціям
та фальшуванню опиняються
на Печерських пагорбах. Хвилюють та обурюють їхні прямо протилежні від привселюдно задекларованих цілі: урвати
чим більше та якомога швидше, допоки електорат не очухався та не змінив на чергових
«доленосних» виборах шило на
швайку.
А вибирати й справді немає
з кого - хрін від редьки не солодший. Як на мене, усі без винятку нинішні політичні лідери настільки скомпрометували
себе дворушництвом та блюзнірством, що підтримувати
їхнє подальше царювання завдяки штучній вентиляції народною підтримкою більше не
варто. Пора перекрити кисень!
Так, у дев’яностих роках минулого століття ми сподівалися, що житимемо у демократичній та заможній Україні. Вірили, допоки не виросли і не
подалися у світи наші діти. Надіялися, поки не зрозуміли, що
й онуки повноцінно не вижили б та не отримали б належної
освіти у Києві, Харкові, у провінційному Тернополі без євриків, висланих матерями з Лондона, Мілана, Мадрида чи Закопаного.
Відтак виникає цілком логічне запитання: а за що ж ми
боролися і чи боролися взагалі? Не зі зброєю у руках, як діди
та прадіди, – у цьому, на щастя,
не було потреби. Боролися не
на словах, не в освідченнях любій неньці-Україні на шпальтах
друкованої макулатури, а конкретно – на ділі. Хіба багато цих
добрих справ на нашому рахунку? Навряд. Натомість ганебних вчинків та злочинної бездіяльності у пострадянського покоління більше, ніж достатньо.
Це ж ми, зачумлені байками
про суверенність, безпідставно повірили, що відтепер не потрібно анічогісінько робити, бо
увесь світ пригріє молоду країну у своїх міцних економічних
обіймах: зі Штатів - бройлери, з
Канади – доляри, з Англії – золото Полуботка. Навіть сусідня,
на той час небагата, Польща та

(Український варіант)

У віддаленому десятиріччями 91-му думалося та мріялося
зовсім про інше
майбутнє – своє,
дітей та внуків,
незалежної країни.
звикла до зразково-арійського
порядку Чехія, напевно, надовго запам’ятають сотні, а то й тисячі, підозрілих «туристів» з велетенськими клітчастими сумками, майстерно прив’язаними
до ручних візків фірми «Кравчук & Ко».
Це ж ми, а не росіяни чи білоруси, на президентських виборах голосували то за колишнього
компартійного
функціонера, то за червоного
директора, щоб главою держави не став бандерівець Чорновіл.
Уже пізніше 60-70-річні, виснажені поневіряннями, пенсіонери перестали віддавати свої
виборчі голоси за «просто так»,
виходити на вулиці за переконаннями, бити по руках тих,
хто без відома нашого сусіда
ставив галочку у його бюлетені
навпроти прізвища конкретного кандидата. Дуже швидко ганебний досвід заробітку на виборах поширився й серед захл
анних представників молодшого покоління. При цьому сьогодні деякі партії вміло використовують так званих «страйкбрехерів» не тільки для підсилення своїх малочисельних мітингових колон, а й для провокацій проти ідеологічних опонентів, для влаштування гармидеру під час протестних акцій.
Ми змирилися та збайдужіли, розчарувалися в усьому
і не бачимо жодної перспекти-

ви бодай щось змінити на краще, але, як і за совєтів, продовжуємо спозаранку шнуруватися біля виборчих дільниць,
аби вчасно виконати свій «громадянський обов’язок».
За великим рахунком, «совкова» генерація батьків через своє рабське єство уже давно втратила будь-яке моральне
право бути виконробами на будівництві вільної держави для
дітей.
Права не мала, але не хотіла поступатися місцями при
портфелях. Як вужі пролазили колишні номенклатурники
до найвищих публічних трибун та повчали, повчали, повчали… Президент, прем’єр, спікер
– пенсіонери, інші чиновники
високих рангів – обов’язково
з кабінетно-комсомольським
минулим, з вкоріненим у свідомість «безцінним» досвідом роботи у компартійних, а то й кадебістських структурах. Ті ж,
хто залишився осторонь величезного владного дерибану, не
здалися. Нині їх нерідко можна
побачити у перших колонах масових акцій. Відстоюють ніби
ідею, а насправді – тепленьке
місце під сонцем. Їхня суспільна
активність - дута та нетривка,
як мильна булька, але саме на
ній в основному базуються міліцейські протоколи про кількість учасників на тих чи інших
проплачених мітингах.
Сіра орава політичних «заробітчан» виштовхнула з епіцентру демократичних перетворень тисячі патріотів, які
свого часу не корилися тоталітарному більшовицькому режимові і власним прикладом намагалися розбудити приспану
дешевою ковбасою свідомість
майже п’ятдесятимільйонної
нації. І хоча заради цієї благородної просвітницької мети
вони жертвували кар’єрою,
здоров’ям і життям, наражали на репресії своїх рідних та
близьких, але, на жаль, так і не
достукалися до збанкрутілих
на гордість своїх співвітчизників.
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Лише дарована нам Богом
незалежність
перетворила
вчорашніх покірних прислужників колоніальної імперії у
палких прибічників суверенної держави. А якби 23 роки
тому відцентрові процеси розвивалися за іншим сценарієм і за право на вихід із союзу
треба було б воювати, цілком
можливо, що держава Україна
могла б і не з’явитися на світовій мапі.
На підтвердження цієї гіпотези можна навести безліч
прикладів, починаючи від неприхованої готовності багатьох українців визнати чинними укази московських «гекачепістів» у 1991-му і закінчуючи проросійськими шабашами, закликами до возз’єднання
із старшим братом, які вже у
двадцять першому столітті періодично лунають у Криму та
на Сході.
Дехто заперечить. Мовляв,
зарано ще списувати старших
за віком людей на задвірки активного громадського життя.
Однак, як переконує світова історія, пенсіонери революцій не
роблять. Через набуте з віком
прагнення відносного спокою,
приведені у відповідність до
мізерних пенсій потреби, відсутність бажання кардинально
змінювати навколишню реальність та нездатність змінюватися самим, вони апріорі не можуть виступати рушіями прогресу.
Натомість якісно нового результату від суспільнополітичних процесів, спрямованих на оновлення України
та зміну зашкарублої звихнутої системи духовних, моральних, соціально-економічних
пріоритетів можна добитися
тільки завдяки масовому та
масованому публічному спротиву українців, які складають
кістяк держави. Тих, хто нині
створює славнозвісний ВВП,
про постійне зростання якого частенько полюбляє браво рапортувати Микола Янович. Тих, хто під постійним
фіскальним та корупційним
натиском з останніх сил виживає сам, годує свою родину, дає
заробити на шматок хліба ще
хоча б кільком українцям.
Приспану олігархічними та
кримінальними кланами сподівану волю розбудить тільки потужний голос лідерів нової формації – політиків не заплямованих зрадами та корисливістю. Розбудить тільки
тоді, коли його почують - не
отара боязливих овець, не стадо впертих баранів і навіть не
збіговисько безликих найманців, - а мільйони ідейних, сповнених сил та рішучості соратників.
Зміни обов’язково грядуть,
коли за справу візьмуться наші
вже дорослі діти - мудріші, легші на підйом, не обтяжені баластом ганебного пристосуванства. Зрештою, їм є що втрачати: не безлике минуле, а гідне
майбутнє.
Олег ГРУШКОВИК.
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А що насправді?

Українці
довіряють
церкві,
журналістам
і військовим

У

країнське
суспільство
довіряє церкві,
ЗМІ та Збройним
силам, свідчать дані
загальнонаціонального
опитування фонду
«Демократичні
ініціативи ім. І.
Кучеріва» та центру
імені Разумкова,
повідомляє ІнтерфаксУкраїна.
Згідно з даними дослідження, церкві повністю довіряють 31,7 відсотка опитаних, переважно довіряють
– 38,4, переважно не довіряють – 10,6, зовсім не довіряють – 9,3 відсотка.
ЗМІ повністю довіряють
10,3 відсотка, переважно довіряють – 48 відсотків, переважно не довіряють – 21,2
відсотка, зовсім не довіряють
– 12,6.
Повну довіру Збройним
силам висловили 8,2 відсотка, переважно армії довіряють 40,4, переважно не довіряють 18,9 і зовсім не довіряють 18,3 відсотка респондентів.
При цьому, Верховна Рада,
Президент, суди, політичні
партії, уряд, міліція, прокуратура і місцева влада мають
негативний баланс довіринедовіри. Зокрема, Главі держави цілком довіряють 6,5
відсотка опитаних, переважно довіряють 19,3, переважно
не довіряють 23,9 і зовсім не
довіряють 45 відсотків українців.
Верховній Раді повністю
довіряють лише 1,6 відсотка
опитаних українців, переважно довіряють 14,7, переважно
не довіряють 31,7 і зовсім не
довіряють 45,1 відсотка.
Уряду висловили повну довіру тільки 3 відсотки
українців, переважна довіра у 19,3 відсотка, переважно
не довіряють – 26,9, зовсім не
довіряють 44,1 респондентів.
Дослідження також продемонструвало, що до українських ЗМІ існує більше довіри, ніж до російських.
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Для всієї

Фотомить

Сімейне

Для молодості світ
відкритий,
наче книга.
В нім стільки зваб,
незвіданих доріг
і почуттів…
Кохай, твори,
злітай думками
в небо!
І будь щаслива!
Усміхайсь!
Живи!..

гніздечко

П’ята
пора року
Про жінку

У цій жінці живе
щось невловиме, магічне, недосказане. Здається, якби художник створив
її портрет, то вона
не змогла б довго всидіти на полотні.
Утекла б…
Світ захоплюється цією
жінкою. І поблажливо усміхається, коли вона витончено
обманює… себе. Хай повірять
усі, що в неї все гаразд, а як насправді - ніхто не повинен навіть здогадуватися.
Яке її ім’я? Називаю її
по-різному: Жінкою з осені, П’ятою порою року, Сонечком…
Інколи вона викликає у
мене роздратування і я подумки всаджую її на мітлу й посилаю… до моря. Я знаю, вона
любить море.
Інколи їй буває важко. Хочеться не те, що виплакатися
- виревітися. Але цього вона
собі дозволити не може. Підпухлі, почервонілі повіки, синці під очима, бурячковий ніс…
О, ні! Депресія? Їй сумно з цією
жінкою. Стрес? Найкращий засіб від нього - гарно виглядати. Ось саме за це я називаю її
П’ятою порою року. Чим гірше
- тим ліпше!..
Ллє дощ, вітер норовить
вирвати з рук парасольку…
Розхристаний настрій відповідає погоді. А вона, перестрибуючи калабані, і, немов обминаючи холодні краплі, кудись
елегантно поспішає. Дехто з
жіноцтва проводить її заздрісним поглядом. Дарма! Просто
вона любить дощ…
Вона обожнює осінь. Полюбляє загубитися у терпкополиновому сивому тумані,
вдихати пряний аромат холодних хризантем, приносити до-

дому букетики з різнобарвного листя… Жінка з осені…
В її душі стільки літа! Воно
ніколи не відлітає у вирій.
Вона роздаровує клаптики
літа знайомим і незнайомим.
За це я називаю її Сонечком…
Інколи здається, що вона
любить свої негаразди. Не уявляю її без них. Коли б трапилося таке, що з її життя зникли
проблеми, вона обов’язково їх
створила б.
Її вік, як і ім’я, також значення не має. Вона не належить до
тих жінок, котрі роблять з цього велику таємницю. Адже від
цього кількість прожитих років не зменшиться.
Якось застала її у жахливому стані. «І все-таки тебе життя дістало!» - подумала. Хотіла сказати щось втішне. Але
вона, допиваючи, мабуть, другу літру кави, запитала: «Хочеш, розповім тобі «рецепт»,
як позбутися занепаду сил?
Одна знайома поділилася. Треба наповнити посудину по вінця сирим тертим буряком насиченого червоного кольору і
залити горілкою. Усе це настоювати при кімнатній температурі протягом дванадцяти діб.
І коли відчуваєш, що втрачаєш сили, потрібно пити «мікстуру» по одному маленькому
келишку перед їжею. Хай йому
грець! У мене ж нині занепад
сил! Поки буряк настоїться,
може й кінець світу настати».
Вона пропонує червоне
вино і салат з червоного буряка… Цікавлюся, що ж усе-таки
трапилося. Показує свої улюблені туфлі. Один - без підбора. Як я розумію її розпачливий стан!
Інколи ж мені подобається
її не розуміти. І не погоджуватися з нею. І заперечувати...
Знаю, її багато хто любить.
Нею захоплюються. А дехто її
не може терпіти. Не тому, що
комусь заподіяла зло. Тому, що
вміє бути собою. І вміє бути
жінкою.
«Здається, я випадково потрапила в цей світ, у це негалантне століття. Може, мене
загубили?» - любить повторювати вона. І довго вдивляється
в небеса, немов очікуючи відповіді…
Ольга ЧОРНА.

На фото Івана Пшоняка:
випускниця 16-ї Тернопільської школи, м
лістка Марта Кізима.

Просто життя

В
Пригляньтеся

Знайдіть свій ідеал

П

сихологи
стверджують: з
того, як ходить
ваш обранець, можна
визначити окремі
риси характеру. Утім,
пересвідчіться самі.
Отож...
Якщо він “танцює”...
“Танцююча” хода – ознака
не творчої натури, а легковажності. Такі чоловіки багато обіцяють, та мало виконують. І не чекайте від
“танцюриста”
швидкого
одруження – швидше за все
він продовжуватиме насолоджуватися перельотами з
однієї квітки на іншу.
Якщо шаркає, такі
люди, як правило, в’ялі й
нудні не лише при ходьбі, а
й у житті.
Якщо стукає каблуками, ходить голосно і звучно – це найчастіше ознака
нестриманого і безцеремонного чоловіка. Такі люди
легко йдуть на інтимні контакти. До речі, потрапивши
до рук вольової жінки, здатні стати непоганими чоловіками й батьками.
Якщо рухається повільно, остерігайтеся, чи не
надто він байдужий і холодний, ще й до того усім незадоволений. Сімейне життя
з таким обранцем часто буває важким і безрадісним.

Якщо ходить швидко
і стрімко, отже, це – ранима натура. А от в інтимному житті більше турбується
про своє задоволення. Утім,
турботливі сім������������
’�����������
янини й люблячі батьки.
Якщо йде розмірено,
статечно, перед вами – спокійна, врівноважена людина. І хоча його раціональність і консерватизм можуть інколи видаватися нестерпними, можете цілком
покладатися на його надійність і вірність у сімейних
стосунках.
Якщо хода невпевнена, тиха, чоловік не любить
бути в центрі уваги та має
похмурий характер. Хоча це
не заважає йому бути доволі сексуальним.
Куди гірше, якщо хода
– дрижача. Це означає: або
у чоловіка хворі ноги (чи
надто похилий вік ), або ж
він настільки звик до негараздів у житті, що й не прагне з них вирватись.
Якщо розмахує руками
при ходьбі, отже – він жвавий і безпосередній, старанний і цілеспрямований,
щирий у коханні. Якщо при
цьому ще й ставить ноги
легко і пружно, вважайте,
що ви знайшли свій ідеал –
гарного коханця, турботливого чоловіка, люблячого
батька.

ід ранку Степана Петровича
гнітили якісь недобрі
передчуття. Перебирав у пам’яті
вчорашній день, намагався згадати
до подробиць кожну його мить. На
роботі? Ніби все гаразд, а ввечері
відвозив шефа додому, засиділися з
ним в одній компанії. Шеф дозволив
собі розслабитися, випити чарку
коньяку. Степан Петрович взяв
на себе роль водія. Шеф вдячно
підморгував, мовляв, ми все цінуємо,
навіть такі дрібниці.
Удома теж обійшлося без проблем. Дружина з донькою вже спали. Він прокрався у вітальню, постелив собі. Власне, дружина давно перестала розпитувати про його нічні чергування чи збори у неділю. Хоча начебто вірила розповідям про те, який у нього занудний
шеф, як доскіпається до кожного з працівників, а на нього, Степана Петровича, як на зама,
взагалі всю роботу звалив.
Щоправда, він уже давно не розповідав
нічого такого. Після того, як зловив на собі
насмішкувато-жалісливий погляд доньки і
зовсім байдужий дружини, зрозумів: їм усе відомо. Що ж, тим ліпше, не треба буде нічого
вигадувати.
Врешті, його Галина знала, за кого виходить заміж. За старого парубка, гульвісу, який
закохувався чи не в кожну красиву жінку.
Хоча як закохувався, так і зраджував. Легко,
без усякого щему в душі.
- Мене згублять робота і жінки, - любив
жартувати в компаніях.
Цю фразу казав і Галині. Але вона чомусь
вирішила, що буде саме тією жінкою, яка його
згубить.
Вони одружилися, коли йому було вже за
сорок. Галині – майже на двадцять менше. Через рік народилася Юля.
Дружина любила доньку і його. Безмежно.
Спочатку йому здавалося, що він любить їх
так само. Спішив додому, тішив Галину і доньку різними подарунками. Гуляв з Юлею у дворі, ловлячи на собі захоплені погляди мешканців будинку: такий зразковий тато…
«Зламався» нескоро. Ще встиг відвести разом з дружиною Юлю у перший клас на перший дзвоник. А потім у шефа з’явилася нова
секретарка - довгоноге створіння з фіолетовими очима, і Степан Петрович втриматися
не зміг.
Після секретарки була бухгалтерка із сусідньої установи, потім - викладачка вузу,
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Ходи спокійно у вирі життєвого галасу, суєти та поспішності і пам’ятай, який
блаженний мир може бути
в тиші. Наскільки можливо без компромісу, будь у добрих стосунках з усіма. Говори правду спокійно і зрозуміло та слухай інших, навіть
і неосвічених, бо вони також
мають що сказати. Уникай галасливих і агресивних людей,
бо вони бентежать і дратують дух. Не порівнюй себе з
іншими, бо станеш пихатим
або розчарованим, тому що
завжди будуть люди менш інтелектуальні або розумніші
за тебе.
Радій своїм досягненням.
Будь зацікавленим своєю роботою, якою б скромною вона
не була. Це справжній скарб
у мінливі часи. Будь обережним у ділових справах, тому
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Кредо життя
Знайдене у церкві
Святого Павла
у Балтиморі у 1692 році
що світ повний обману. Але
нехай це не розчаровує тебе,
тому що у світі є доброчесність. Тому що багато людей
прагнуть високих ідеалів.
Будь завжди самим собою.
Не будь показним і цинічним у любові, тому що всупереч усій черствості й розчаруванням у житті вона вічна, як
світ. Спокійно сприймай нестримний рух років, милос-

тиво віддаючи те, що належало молодості. Виховуй силу
духу, щоб захистити себе при
несподіваному нещасті. Але
не втомлюй себе фантазіями
та уявними здобутками. Будь
реалістом.
Багато страхів народжується від самотності, яка навіює втому. Дотримуйся здорової самодисципліни в усьому,
але будь добрим і лагідним до

Помилилися
квартирою
потім ще і ще… Він пригадує, як в одну з
п’ятниць зібрався у чергове відрядження з
Іриною. Вона працювала у туристичній фірмі,
він замовляв там автобус для своєї організації. Пообіцяв, що ввечері “вкраде Ірину”, повезе її за місто, покаже осінні пейзажі.
Дружина збирала йому сумку. Він без усіляких докорів совісті складав у пакет смажені пиріжки, бутерброди.
- А я думала, ми на дачу чи до бабусі поїдемо, - ластилася до нього Юля.
- Ти б ліпше уроки вчила, - обірвав Степан
Петрович доньку.
І все було б добре, якби не Ірина. Переконала ще ніч переночувати у неї. А за місто поїхати завтра.
Зранку в суботу вони заїхали на базар. Купили різних фруктів, овочів. Він тримав пакет,
Ірина клала в нього грона винограду. Давала
куштувати йому, чи солодкий.
- Як твої пальчики, - шепотів на вухо дівчині.
І раптом відчув на собі чийсь погляд. Довгий, пронизливий. Неподалік стояла Галина.
Дивилася на нього широко відкритими очима. Поруч з нею – Юля. Дружина отямилася
першою. Шарпнула за руку доньку, і за мить
вони зникли, розчинилися у базарній юрбі.
Вона, Галина, ще тільки раз спробувала
якщо не повернути його до сім’ї, то принаймні зблизитися, порозумітися. Тоді вони поверталися від його стареньких батьків. У селах цвів бузок. Юля закидала ним усе заднє
сидіння. Пахощі п’янко розливалися салоном
машини. Кілька гілок донька кинула на коліна Галині.
- Шукай щастя, мамо…
Чи то бузок, чи щось інше, приємне, тепле,
заповнило її душу.

- Пригадуєш, як ти вперше повіз мене у
село, до батьків? Тоді теж цвів бузок… І ми шукали з тобою щастя…
Вона легенько торкнулася його руки.
- А тепер ти зовсім сивий, - погладила по
щоці.
- І лисий, - засміялася донька, і собі притулилася до його плечей.
Ця сімейна ідилія чомусь розізлила його.
Що було – то минуло. Тим паче, обіцяв Ірині приїхати вчора, але і дружина, і донька наполягли залишитися у селі ще на один день. І
батьки також: побудьте та побудьте.
Він натиснув на газ. З колін Галини скотилися під ноги гілки бузку. Вона нагнулася, підняла їх. За хвилину вже сиділа спокійна, незворушно дивлячись у вікно машини.
Чому він сьогодні згадує усе це, прокручує
у пам’яті, мов кадри давно забутого кіно? І ніякого сну, хоча він так любить поніжитися у
ліжку зранку. Ні, пора вибиратися з цього широченного дивана, що нині давить на нього з
усіх боків.
Дружина з донькою вже на кухні снідали.
Щось весело щебетали, сміялися, мов дві подружки. Зауважив, наскільки молодою залишилася Галина. Худенька, жодного зайвого кілограма – з жалем подумав про свою вагу. А
Юля зовсім доросла, школу закінчує.
Вони здивовано переглянулися, притихли, побачивши його на кухні: зазвичай він
уставав пізніше.
- Мені пора. Я тобі подзвоню на роботу,
мамо, - цмокнула в щоку Галину донька.
Йому хотілося щось сказати Юлі, зупинити біля себе. Та донька уже зникла. Зрештою,
що сталось? – обірвав він якусь гнітючу струну, що пекла всередині. У неділю на нього чекає Ірина. А тепер – робота.

себе. Не обтяжуй себе самоїдством. Бо ти дитина Всесвіту
не менш, ніж дерево і зірки. Бо
ти маєш право бути тут. І зрозуміло це тобі чи ні, але, без
сумніву, Всесвіт розкривається
для тебе. Для цього будь у мирі
з Богом, як би ти не уявляв собі
Його і якими б не були твої
труди і прагнення в галасливому безладді життя. Зберігай
мир із своєю душею. При всякій омані, яка несподівано торкнулась твоєї долі, чи в тяжкій роботі, чи в розбитих мріях, пам’ятай: це все - прекрасний світ! І ти в ньому непохитно прагни бути щасливим.
І будеш ним!

- Вас чекає шеф, - ще з порога повідомила
секретарка. – Дуже чекає, - додала і якось дивно посміхнулася.
Степан Петрович уперше відчув, що не
звернув уваги на її красиві ноги.
- Заходь, друже, заходь, - шеф чомусь зустрів його біля порога. – Сідай. Може коньячку? Ех, - продовжував начальник, - стільки років ми працювали разом. Скільки всього пережили, - шеф поплескав Степана Петровича по
плечу. – Та час летить… Одне слово, пора тобі,
друже, на пенсію. Мусиш. Вік підійшов…
А після паузи пошепки додав:
- Думаєш, мені легко тобі це казати? Але
присилають на твоє місце…
Він ткнув пальцем у стелю - і Степан Петрович зрозумів: когось звідти, згори, спроваджують.
Справді, роки… Вже не слухав, що казав
шеф. Відчував себе справді старим. Викинутим, як непотрібна річ. Десь різко штрикнув у
хребті, нагадавши про себе, радикуліт.
Майнула думка: Ірина… Це те, що його тепер втішить. Молода, зовсім дівчисько, а як
його любить. Ось і недавно, коли обіцяв повезти її на курорт, погодилася з радістю. Значить, ще не старість…
Гнав машину по мокрому асфальту. Не чекаючи ліфта, вибіг на сьомий поверх. З-за дверей знайомої квартири лунали музика і сміх.
Він натискав і натискав на кнопку дзвінка. Нарешті двері відчинилися.
- Все, ми одружимося, - видихнув в обличчя Ірині.
- Хто – ми?
- Я і ти, - взяв Ірину за руку. – Я розлучуся з дружиною, переїду до тебе. Буду на пенсії, буду…
Вона забрала свою руку.
- Іринко, хто там?. Іди сюди, без тебе сумно, - хтось нетерпляче гукав Ірину з кімнати.
- Та так, ніхто, помилилися квартирою…
Біль у хребті повторився. Степан Петрович донизу їхав ліфтом.
На роботі складав документи, розфасовував у папки, готував для свого наступника.
Може, в неділю на суниці поїхати? Кажуть, що
є їх у лісі, хоч жменями збирай, - лізли у голову всякі нісенітниці.
Врешті, чому нісенітниці? Ось візьме й зателефонує зараз дружині…
- Що, на суниці? А як же твоє відрядження
у неділю?
Він проковтнув пілюлю.
- Ні, вибач, але у неділю я зайнята. Маю запрошення в гості, - дружина поклала слухавку…
Зіна КУШНІРУК.
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На струнах
серця
Я сиву намалюю ностальгію,
Коли душа злітає, ніби птах,
Долає доли, гори і в надії
Додому поспішає на вітрах.
Додому, до моєї України,
До того невеличкого села,
Де біля хати – два кущі калини
І вишенька біленька зацвіла.
Де літо пахне яблуками
й хлібом,
Кує зозуля вранці у саду,
Сидить на стільчику
старенький дідо,
Облущує квасольку молоду.

На нитку вічності силяє
час роки,
Збирає їх в намисто
кольорове,
І діти виростають у батьки –
Оновлюється плем’я
чорноброве.
На нитці часу
сушиться журба,
Всихає біль, тьмяніє
розпач й горе
Ясніє сонцем далеч голуба
І урожай леліє вкотре поле.
Цю нитку дивну в руки
не візьмеш,
Вона відрізком перейде
крізь серце,
Майне у вічність,
що немає меж,
Комусь відлунням
з пам’яті озветься.

А небо також очищає душу,
Коли дощі змивають
спориші.
По веснах вік
перевіряти мушу,Приходить літо тихо уночі.
А небо зранку сонечком зігріє,
Зіп’є роси шліфований
кришталь,
По веснах на мої
майбутні мрії
Колись напише музику
скрипаль.
А хто зіграє –
доля на світанку,
Коли цвіркун сховається
в кутку,
І засюрчить у тиші
колисанку –
У сні побачу чарівну ріку.
Скупаюсь у її казкових водах,
І пригорщами щастя зачерпну,
Окрилена, як в зоряних
походах,
Тобі, коханий, сонцем
усміхнусь.
Марія ГУМЕНЮК.
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Наш ДЕНЬ

ві гарантії працевлаштування самотнім
батькам, котрі мають дітей віком до 14
років.

Україна і світ
Світ

Економіка навиворіт

Україна захлинається
у жлобстві та брехні

Наша держава захлинається у
жлобстві та брехні. Водночас, вже визрів середній клас, який хоче зрозуміти, хто такий українець і що таке Україна, заявив у ефірі телеканалу ТВі відомий шоумен, музикант та актор
Антін Мухарський. І зазначив: українці опинилися в унікальному становищі,
яким треба скористатися. «З одного боку
- доволі агресивний глобалістичний Захід, який нам нав’язує свою культурологічну модель і парадигму. З іншого
- монстр імперіалістично-шовіністичної
Росії. І ми затиснуті посередині», - пояснив Мухарський. На його переконання,
у цій ситуації слід сказати «стоп». «Вже
зміщені абсолютно всі цінності - моральні, етичні, політичні. Всюди брехня, люди
вдають когось, ким вони не є. Починаючи від Президента і закінчуючи зірками шоу-бізнесу, які вісім класів закінчили і щось там із себе корчать. Навколо суцільні симулякри і брехня», - вважає Мухарський. «Можливо, дехто зрозумів, що
людину людиною робить не «Лексус» і
«Мерседес», не Версаче і Дольче Габбана,
а культура, виховання, аристократизм,
освіта, тобто духовно-ментальні складові, а не матеріальні», - уточнив митець.

Екс-генпрокурор стане політичним біженцем?

Українські фабрики за безцінь шиють одяг для елітних брендів за кордон. І робити це значно дешевше, ніж
для України, повідомляє ТСН. Відколи
ринок заполонили китайські і турецькі
вироби, на українських фабриках втратили роботу майже 60 тисяч фахівців.
І позначка «Мейд ін Юкрейн» на одязі може стати екзотикою. Реалії українських швейних фабрик такі: майже 70
майстринь в одній кімнаті без кондиціонера строчать щонайменше по вісім
годин щодня. Але пошитих моделей побачити в Україні не доведеться. Все, що
виготовляє Чернігівська швейна фабрика, їде до Євросоюзу: Франції, Англії. Потім виріб може повернутися в Україну,
але до елітних бутиків і удесятеро дорожчим, а іноді навіть й у 100 разів. Менеджер Світлана Бригуненко розповіла
про модель, яку вони шиють для Франції за 70-100 грн. Якщо ж цей піджак повернеться до українських магазинів, коштуватиме, за її прогнозами, більше 1,5
тис. грн. Щоб вітчизняні фабрики шили
для українців, підприємства просять допомоги уряду. Однак допомагати там не
поспішають.

Тимошенко випустять
на свободу восени?

Екс-президент Польщі Олександр
Кваснєвський, який зачастив в Україну (разом з колишнім президентом
Європарламенту Петом Коксом), прозоро натякнув: у вересні екс-прем’єрміністр Юлія Тимошенко може вийти
на свободу, повідомляє «Голос.Ua» з
посиланням на «Вісті». «Євросоюз визначив три умови, які необхідно виконати, щоб угода про асоціацію була підписана в листопаді цього року у Вільнюсі. Це - реформа правової системи,
виборчого законодавства і справа Юлії
Тимошенко. Здається, є шанс, що до кінця вересня щодо цих трьох питань будуть результати, які дозволять підписати угоду», - заявив політик. Він підтвердив, що переговори про долю Тимошенко ведуться. Але в деталі вдаватися не став, вважаючи, що це може зашкодити процесу. Джерело видання, близьке до Адміністрації Президента, говорить: коридорами влади ходить версія,
що Тимошенко таки відпустять восени на свободу. «Кажуть, її звільнять за
дава тижні до виборів у Німеччині (вересень). Буде такий передвиборчий подарунок Меркель, аби вона могла потім
з чистою совістю агітувати за угоду про
асоціацію з Україною. Тим паче, Тимо
шенко вже безпечна. Брати участь у виборах не може через судимості», - зазначив співрозмовник.

Колишній генпрокурор України
Святослав Піскун, імовірно, проситиме про політичний притулок у Франції, повідомляють джерела «Тиждень.
Ua» у Парижі. За інформацією джерел,
Піскун виїхав з України через Латвію. Також екс-гепрокурор активно продає своє
майно в Україні. Варто нагадати, у березні у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Святослав Піскун разом із родиною емігрував з України через нібито тиск, який чинить на нього генпрокуратура у зв’язку з
новим провадженням у справі ЄЕСУ. Сам
Піскун цю інформацію заперечив, пояснивши, що за кордоном перебуває на реабілітації після складної операції. Тим
часом, у травні минулого року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що не ви- «Укртрансгаз» заплатить
ключає притягнення Піскуна до кримінальної відповідальності через закрит- 28 мільйонів за мобілки
тя справи ЄЕСУ.
своїх працівників
ПАТ «Укртрансгаз», за результаТатусям-одинакам гарантутами тендеру, уклало угоду з ПрАТ
ють отримання житла і ро- «МТС Україна» на телекомунікаційні послуги на суму 27,5 млн. грн., поботи
Президент Віктор Янукович урів- відомляють «Наші гроші» з посиланняв у правах одиноких матерів та ням на «Вісник державних закупіодиноких батьків. Про підписання вель». Як зазначає видання, замовлевідповідного закону повідомили у но різні тарифні плани для 25 тисяч
прес-службі Глави держави. Документ абонентів. Порівняно з минулим роком
передбачає у першочерговому порядку число абонентів збільшилося у півтонадавати житло матерям, яким присвоє- ра раза - з 15 тисяч. Відповідно зросла
но звання мати-героїня, одиноким бать- і вартість мобільного зв’язку від МТС кам за умови, якщо вони потребують по- із 14,4 млн. грн. У 2011 році мобільний
ліпшення житлових умов. Також зако- зв’язок від МТС обійшовся «Укртраннопроект зобов’язує надавати додатко- сгазу» у 3,41 млн. грн.

Якби «Хюндай»
запізнився в Німеччині...

У пунктуальній Німеччині, де державна компанія «Deutsche Bahn» («Німецька залізниця») щодня обслуговує близько п’яти мільйонів пасажирів, потяги також запізнюються. Інколи - на хвилини, інколи - на години.
Втім, пасажири знають точно: у випадку запізнення потяга вони мають право на відшкодування збитків або компенсацію вартості квитка. Як повідомили «Deutsche Welle» у «Німецькій залізниці», в країні діють спеціальні правила відшкодування у випадках запізнення поїздів «Права пасажирів». Вони визначені на рівні законодавства ЄС. На практиці
це означає, що навіть тоді, коли в Німеччині запізнюється французький чи бельгійський потяги, пасажири можуть звертатись за відповідними відшкодуваннями. Запит на відшкодування чи компенсацію надсилають до сервісного центру
у Франкфурті-на-Майні. Як свідчить статистика, зазвичай задовольняють близько 90 відсотків запитів пасажирів. Форму відшкодування пассажир обирає сам:
гроші на банківський рахунок або купон,
який можна використати при наступному придбанні квитків на потяг.

Безробітних у світі до 2015
року буде 208 млн. осіб

Глобальна економіка поступово
відновлюється після фінансової кризи, однак зростання зайнятості і скорочення нерівності у доходах більш
характерні для країн з ринками, що
формуються і розвиваються, ніж для
розвинених країн, йдеться в доповіді
Міжнародної організації праці «Світ
праці», повідомляє «Кореспондент.
Net». Аналітики зазначають: у більшості країн з низькими і середніми доходами зберігається істотний розрив між багатими й бідними. Однак, за період між
2010 і 2011 роком, у 14 із 26 країн з розвиненою економікою також було відзначено зростання нерівності доходів.
Йдеться, зокрема, про Францію, Данію,
Іспанію та США. У доповіді зазначено:
чисельність населення із середнім рівнем доходів зменшується. Тенденція загального зростання безробіття у світі
збережеться. Згідно з підрахунками аналітиків МОП, до 2015 року число безробітних із нинішніх 200 млн. осіб зросте до майже 208 млн. Особливо тривожна ситуація складається в деяких країнах Європи, і вона починає загрожувати їхньому економічному та соціальному устрою.

Бельгія починає
масове знищення голубів

Адміністрація Брюсселя, з метою
скорочення популяції птахів, схвалила план евтаназії столичних голубів, інформує ТСН. Влада міста не конкретизувала, яким саме методом будуть
приводити в дію свій план. Проте міські

чиновники наголосили, що це вимушений захід. Річ у тім, що у 2011 році влада
бельгійської столиці під тиском місцевої
організації на захист тварин «GAIA» відмовилася від практики стерилізації голубів. У результаті їх популяція, що налічувала тоді близько 1500 птахів, за два
роки потроїлася. Стерилізацію брюссельських голубів здійснювали у сусідній Франції, оскільки в Бельгії її заборонили ще у 2001 році. Захисники тварин
стверджують, що хворобливу хірургічну операцію птахам проводять без анестезії або з дуже малою дозою анестезуючого засобу. Наразі на евтаназію голубів брюссельська влада виділила 45 тисяч євро в рік. Європейські міста давно
зіткнулися з проблемою, яку створюють
голуби для архітектури і пам’яток. Всім
відомий приклад - Венеція, де багато будинків пошкоджені пташиним послідом.

Патріарх Кирило
заблокує ченцям інтернет

Патріарх Московський і всієї Русі
Кирило вважає, що ченці та послушники, котрі беруть у руки мобільні телефони і заходять через них в інтернет, повинні замислитися, чи варто їм
перебувати в монастирі, повідомляє
«Інтерфакс». Предстоятель РПЦ під час
зустрічі з братією монастиря Зоргаф на
горі Афон висловив упевненість, що ченцям не слід користуватися інтернетом,
який таїть в собі безліч спокус.

Викидати їжу - це як красти
у бідних і голодних

Папа Римський Франциск розкритикував консьюмеризм сучасного світу і закликав менше викидати їжу, інформує «Daily Mail». «Наші батьки не викидали їжу, яка залишилась. Консьюмерзим призвів до того, що ми звикли переводити харчі щодня і просто не розуміємо
їх реальної цінності», - сказав понтифік.
Папа зазначив, що «викидати їжу - це як
красти у бідних і голодних». До половини - від 30 до 50 відсотків вирощеної і виготовленої на Землі їжі, а це близько двох
мільярдів тонн на рік, ніхто не з’їдає. Це
з’ясували експерти британського товариства інженерів-механіків. Наприклад,
у США і Європі половину продуктів викидають після покупки.

У США вимагають
відставки Обами

У США набирає обертів скандал із
прослуховуванням телефонів і збір
розвідкою особистої інформації користувачів найбільших інтернетсервісів. В інтернеті вже з’явилася
петиція з вимогою відставки Обами.
«Президент Річард Ніксон подав у відставку, коли прослуховував лише кількох журналістів і був зловлений за руку.
Відповіддю з боку нації став імпічмент.
Ми закликаємо Обаму піти. Його адміністрація санкціонувала спостереження Агентства національної безпеки за
мільйонами американців – і тим порушила четверту поправку (про охорону, в
тому числі, особистості і паперів від необґрунтованих обшуків). Обама конфіскував особисті справи журналістів, порушивши першу поправку (про свободу
слова і преси). Його адміністрація збрехала під присягою в Конгресі. Без санкції Конгресу вторглася в Лівію і провела
масу таємних ударів безпілотниками. Це
дуже серйозні злочини і ми закликаємо
до відставки Барака Обами», - свідчить
текст заклику до відставки глави держави, повідомляє ТСН. Реагувати на вимогу, за американськими законами, потрібно, якщо за місяць вона збере сто тисяч
підписів.

Наш ДЕНЬ

Болить!
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Вимираюча
Україна
Хутірцю Вербиці та всім селам і хуторам,
яких уже немає на карті держави, присвячується

«С

ій-сій, діду,
ячмінь, мені
жменьку, тобі
- дві». Так співають
жайворонки, коли
господарі засівають
поля, розповідав мій
покійний дідо Савка.
I часто кликав мене
навідатися до «наших»
моргів. «Тут, дитино,
було наше поле. Багато
моргів мали. Тутечка
була межа», - показував
дідо палицею. Я, малеча,
не могла втямити: де ж та
межа? Бо бачила великий
засіяний колгоспний
лан. Згодом збагнула:
влада переорала межі,
але не змогла переорати
людських душ і пам’яті.
«Наші» морги були на Вербиці. Чомусь люди вимовляли
назву села, а пізніше хутора, а
ще пізніше - хутірця - з наголосом на літеру «и». А потрібно
- на «е».
Тут, на Вербиці, мій прадід Грицько і дідо Савка збудували хату. Були господарями.
Мали землю, коні, худобу та
іншу всячину. Колись в Україні господарі зводили оселі на
власній землі. Як-то фермери
в Америці. Тільки в них держава нічого не забирала і не забирає. А українських господарів
«совіти» нарекли «куркулями»
і обібрали до останньої нитки.
Вербиця була заснована,
як стверджують документи,
у 1850 році. Підпорядковувалась Підгаєцькій сільській раді
Шумського району. В «Історії
міст і сіл УРСР» 1973 року видання Вербиця ще значилась,
як село.
Дехто із старожилів розпо-

відав, що назвали поселення
на честь пана Вербицького. Існувала й інша думка. Тут, поміж двома високими горбами,
протікала річечка, а над нею
росло багато верб. Деревця й
підказали людям таку гарну
назву.
За радянських часів чимало сіл віднесли до «неперспективних». Фактично, їх прирекли на загибель. Не оминула
така доля й Вербицю. Колишні господарі, чи то, пак, «куркулі», стали звичайними хуторянами. Перестали на Вербиці будуватися. Адже питання
було поставлене таким чином,
щоб тутешніх мешканців переселити в села. А сам термін
«хутори» повинен був зникнути з ужитку.
Чимало вербівчан змушені
були залишити свою маленьку
батьківщину. Когось тамтешня влада запроторила у Сибір,
дехто після заснування колгоспів виїхав у пошуках ліпшого життя в інші області, зокрема на Південь - на Херсонщину. Згодом, через відсутність
будь-яких умов, молодші подалися на роботу в міста. Дехто
зводив оселі в сусідніх селах.
Проте багато старших людей
доживали віку тут….
Якось один із колишніх керівників примудрився переорати на Вербиці деякі дороги, мовляв, людей мало, навіщо ж вони? До магазину, до
автобуса і до сільської ради й
так було не близько. Пригадую діда Ілька, котрому доводилося долати кілька кілометрів до «коперативи». Так
старенькі називали магазин.
Він ішов свіжозораним полем, ніс на плечах торбинку

Хтозна, скільки
сіл, хуторів і
хутірців вимерло
за радянських
часів. А за роки
незалежності
Україна втратила
475 сіл. Такі
дані наводить
Держкомстат.
Водночас
«Тиждень.ua»
оприлюднив інші
дані: з 1991 року
з мапи нашої
держави зник
641 сільський
населений пункт
з двома хлібинами і купу своїх літ. Завжди вступав до мого
діда (вони товаришували) на
перепочинок. Любили діди
розмовляти про ті часи, коли
були господарями. Згадували
коня Гнідка, який втікав з колгоспу на обійстя до діда Ілька
і про корову Рябу, в якої капали сльози, коли «совіти» забирали її з подвір’я моєї родини. Часом дід Ілько прикладав
руку до чола і казав:
- Завтра буде дощ.
А було сонячно і погідно.
Я запитувала, де дідо бачить той дощ, і він поважно
відповідав:

Залишилися тільки дерева та дикі трави на місці колишніх синеньких осель.

- Вітер з полудня повернувся після обіду. Буде дощ, мала.
Наступного дня так і було.
Старі вербівчани скидалися на характерників: вгадували погоду, звіряли час за сонцем, збирали трави, аби лікувати різні болячки, вірили, що
на великі свята прилітають в
оселі розговлятися душі, вставали разом з горластими півнями, а вечорами молилися і
тихо сумували.
Деякі старенькі жили самі.
За сусіда - поле. Покрикували
на котів чи псів, аби не мовчати цілі дні. Були раді, коли
влітку пастухи приходили за
черешнями, яблуками. А черешні на Вербиці були неймовірно смачні! А які яблука там родили! І як дзвінко лунали і лунають пташині співи! І яка там тиша... А простори які! Видно, як здалеку виходить сива хмара, як веселка коромислом вигнулася на півнеба і бере воду в далеких ставках... У жнива, у золоченій свіжій соломі, заливалися вечірньою тугою скрипки польових
коників. Зими ж були важкими для хуторян: важко пробиратися крізь сніги, самітність і
смутки…
Вербиця поволі вимирала.
Розвалювалися (або їм допомогали в цьому «добрі» люди)
осиротілі оселі. Вдовами посеред полів сумували криниці. У
тій криниці, з якої брала воду
моя родина, вода була, наче
Господнє причастя. Так казав
дідо. Криниця була доволі глибока. Вода була така холодна,
аж зуби викручувало. І дуже
смачна. Такої води я давно вже
не пила.
З часом заросла стежечка

до криниці. Тоді й написала ці
рядки.
Серед полів
залишилась вдовою
криниця.
Колись тут було село,
потім став хутірець,
тепер кілька
пусток-хатинок
доживають свій вік
і з криниці води
вже ніхто не бере.
Тільки час тут
спиняється,
щоб відпочити.
І небо
в глибінь зазира…
Криниця сумує:
їй би говір
людський почути
і дзенькіт
старого відра…
Криниці вже немає. Криниці - як люди. Вони живуть,
поки комусь потрібні. І вербівчан немає: відійшли у Вічність
поважні, мудрі діди і бабці у
білих хустинках. Залишилися тільки дерева та дикі трави
на місці колишніх синеньких
осель. Наче зелені острівці поміж полів…
Хтозна, скільки сіл, хуторів і хутірців вимерло за радянських часів. А за роки незалежності Україна втратила 475
сіл. Такі дані наводить Держкомстат. Водночас «Тиждень.
ua», з посиланням на управління у зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування апарату
Верховної Ради, оприлюднив
інші дані: з 1991 року з мапи
нашої держави зник 641 сільський населений пункт.
…Наприкінці травня навідалася до «наших» моргів.
«Сій-сій, діду, ячмінь…», - співали жайворонки. Дідо Савка пожартував би: «Вже посіяв, але
жменьку для тебе ще маю». Тутечка була межа... Душа ридала
від спогадів і від втрат...
Вербиця видалася мені дивним тихим раєм на землі, з якого відлетіли у позапростір і позачас люди, хати, дороги, стежки... Лише птахи порушували
цей заворожений спокій. І голосно струшували роси з квітучих
диких трав величезні джмелі…
Ольга ЧОРНА.
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17 червня

Понеділок
УТ-1
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.15 Право на захист.
10.35 Т/с “Роксолана”, 10 i 11 с.
12.40,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.45 Погода.
12.50 Т/с “Ставка бiльша за життя”, 17
i 18 с.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.45 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”, 8 i 9 с.
18.55 Агро-News.
19.05 Сiльрада.
19.20 Останнє попередження.
19.45 “Про життя” з А. Пальчевським.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Концертна програма I. Поповича
“Трембiтар української душi”, ч. 1.
21.55 Футбол. Кубок Конфедерацiй. Таїтi
- Нiгерiя.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04.5
0 “ТСН”.
06.45,07.15,08.15,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.05 “Економiчнi подiї”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.15 “100 000 за правду”.
11.20,12.30 “Не бреши менi 4”.
13.40,14.45 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.50 “Красуня за дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.35 Комедiя “Квиток на Вегас”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,05.05 “Грошi”.
23.50 Драма “Грошi на двох”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Не жалiю, не зву, не
плачу”.
13.30 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
19.00 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петрович”.
22.30 Т/с “Одного разу в Ростовi”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.

07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.05 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Стрiтрейсери”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
16.45 Х/ф “Хоттабич”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00,03.15 Свобода слова.

ÑÒÁ

08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Ванiчка”.
12.05 “Один за всiх”.
13.55 “Правила життя. Про що мовчить
пачка сигарет?”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Заклятi друзi”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.30 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Стирач”.
11.15,16.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
00.20 Т/с “Милi обманщицi”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10 “Велика полiтика”.
11.15 “Час. Пiдсумки тижня з Т. Даниленко”.
12.10 “Новинометр”.
15.15 “Мамина школа”.
16.10 “Вiкно в Європу”.
16.45 “Мотор”.
17.25 “В кабiнетах”.
18.15 “Територiя закону”.
19.30,20.10,21.10,01.10,05.00 “Час.
Пiдсумки дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Податковий щоденник”.

18 червня

Вівторок
УТ-1
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.50 Шеф-кухар країни.
10.50 Т/с “Роксолана”, 12 i 13 с.
12.50,18.55,21.10 Дiловий свiт.
12.55 Свiтло.
13.15 Т/с “Кайфовi хлопцi”, 1 i 2 с.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф “Контингент. Ефiопiя або
смерть”. Фiльм 4.
16.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”, 10 i 11 с.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
19.45 “Про життя” з А. Пальчевським.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

Êàíàë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
06.45,07.15,08.15,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.05 “Економiчнi подiї”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “100 000 за правду”.
11.15,12.25,02.10,03.00 “Не бреши менi 4”.
13.35,14.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.45 “Красуня за дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,04.55 “Мiняю жiнку 7”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 “Давай одружимося!”
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
19.00,04.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
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14.35,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Бетмен”. (2 категорiя).
01.25 Стоп-10.

ÑÒÁ

06.20,15.55 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Замiж за iноземця”.
10.50 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
12.55 “Правила життя. Як вилiкувати
алкоголiка”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Заклятi друзi”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
00.35 Т/с “Милi обманщицi”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,17.20,17.50
,22.50,23.50,03.55,06.25 “Погода”.
08.20,00.30 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.10,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 27 i 28 с.
09.20,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 25 i 26 с.
09.20,13.50,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Випробування вiрнiстю”, 1 i 2 с.
15.20,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 11 с.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Цезар”, 1 i 2 с.
23.15 Х/ф “В iм`я короля”.

Ê1

07.00 М/ф.
09.15 “Три сестри”.
10.15 Х/ф “Слава”.
12.15,18.00 “Звана вечеря”.
13.10 “Пороблено в Українi”.
14.30 “КВК”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.00 М/ф “Лiсова братва”.
23.40 Х/ф “100 дiвчат i одна в лiфтi”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.05 Х/ф “Контрудар”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.25 Х/ф “Кохати по-росiйськи 2”.
11.15 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
15.00 Т/с “Вагома пiдстава для вбивства”.
18.30 Д/с “Реальнi злочинцi”.
19.00,01.35,03.05 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Меч”.
21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас 12”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст”.
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 323 с.
10.10,18.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 20 с.
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с “Руда”.
17.20,02.40 УТЕТа пара.
19.50 Королева балу 3.
21.10 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
10.00 Т/с “Цезар”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Пiзнi пологи”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 12 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Цезар”, 3 i 4 с.
23.15 Т/с “Глухар”, 36 i 37 с.
01.50 Х/ф “В iм`я короля”. (2 категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00 “Сiмейний пес”.
11.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
12.05,19.00 “Орел i решка”.
13.00,18.00 “Звана вечеря”.
14.00,22.00 Д/с “Вiйна статей”.
15.00 Т/с “Маргоша”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
00.00 Х/ф “Щоденники нянi”.

ÍÒÍ

06.50 Т/с “Вагома пiдстава для вбивства”.
08.30,16.45,19.00,01.40,03.15 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,02.40 “Речовий доказ”.
10.30 Т/с “Говорить полiцiя!”
13.00,19.30 Т/с “Меч”.
14.55,17.00 Т/с “Захист Красiна 3”.
21.35 Т/с “CSI: Лас-Вегас 12”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 324 с.
10.10,18.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 21 с.
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с “Руда”.
17.20,02.40 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Знак оклику з А. Шевченко.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Авiакатастрофи.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00,22.30 Час пам`ятати.

Програма ТБ
08.30 Вiдверто з В. Портниковим.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Авiакатастрофи.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
21.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
14.30 Дивовижнi розповiдi про тварин.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
15.30 “Свiтськi хронiки”.
16.00,23.50 Дикий молодняк.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 Секретнi матерiали.
18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй
Нiкiтiн, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Крутий маршрут Василя Аксьонова.
22.40 Культурний шок.
01.05 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
16.05 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Пандора”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Викрадач музею”. “Сорочка в
клiтинку”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
10.05 “Росiйськi сенсацiї”.
11.05 “Ти не повiриш”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 Детектив “З життя капiтана Черняєва”. “На кону життя”, 1 с.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Краплений”, 13 i 14 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.00,02.00 “Ч/Б”.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Крутий маршрут Василя Аксьонова.
12.40 Секретнi матерiали.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
15.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
15.45 “Кумири”.
16.00,23.50 Дикий молодняк.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй
Нiкiтiн, ч. 2.
21.35 Вiктор Павлов. Доля мене оберiгати
стомилася.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
16.05 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Пандора”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Пiльгова путiвка”. “Арбалет”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 1 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 Детектив “З життя капiтана Черняєва”. “На кону життя”, 2 с.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Краплений”, 15 i 16 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”. “Чужi”.
“Дiльничний”.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.

22.40 Т/с “Чужий район”. “Шантаж”.
“Грабiжник”.
00.35 Т/с “Сьомiн”. “Гонитва за мертвим”.

Êàíàë «2+2»

07.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
08.35 Т/с “Солдати 13”.
10.35 Т/с “Панове офiцери”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 Х/ф “Бельфегор. Привид Лувра”.
(2 категорiя).
23.25 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).
00.25 Х/ф “Акули”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Клуб жiнок”.
09.00,15.00 Мелодрама “Небезпечний
вiк”. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Хронiка
пiкiруючого бомбардувальника”.
(12+).
20.30,02.30 Мелодрама “Пiзнi побачення”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Озброєний i дуже небезпечний”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45,12.30,14.30,17.30,00.30 Снукер. Wuxi
Classic. День 1.
13.30 Автоспорт. Патрiк Демпсi в перегонах Ле Ман “24 години”.
13.45 Тенiс. Турнiр WTA. Нюрнберг
(Нiмеччина). Фiнал.
18.30 Тенiс. Турнiр WTA. Бiрмiнгем
(Великобританiя). Фiнал.
19.45 Тенiс. Турнiр ATP. Queen`s
(Великобританiя). Фiнал.
21.00,23.45,02.00 Австопорт. Ле Ман “24
години”. Журнал.
21.30 Легка атлетика. Зелене свiтло.
Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.45 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,18.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Iнтер”.
09.55,20.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. БАТЕ - “Баварiя”.
11.50,22.45 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” “Атлетiко”.
13.35,00.30 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. “Лiон” - “Атлетiк”.
15.20,02.15 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Наполi” “Удiнезе”.
17.10,04.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Вольфсбург”.
09.25 Т/с “Солдати 13”.
14.00 “Облом UA”.
14.50 Найкращi матчi Лiги Чемпiонiв.
17.00 Т/с “Кодекс честi”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни”. (2
категорiя).
21.25 Х/ф “Вогняний шторм”. (2
категорiя).
23.35 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).
00.25 Х/ф “Арена болю”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Хронiка
пiкiруючого бомбардувальника”. (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Пiзнi побачення”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Озброєний i дуже небезпечний”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Йшов четвертий рiк
вiйни...” (12+).
20.30,02.30 Драма “Одного разу збрехавши...” (12+).
22.30,04.30 Драма “Царевич Олексiй”.
(Росiя - Польща). (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,14.30,17.30,20.00 Снукер.
Wuxi Classic. День 2.
13.30 Тенiс. Турнiр ATP. Queen`s
(Великобританiя). Фiнал.
14.15,00.15 Кiнноспортивний журнал.
18.30 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Команднi змагання.
21.00,23.45,01.30 Австопорт. Ле Ман “24
години”. Журнал.
21.30 Бокс. Титульний бiй за версiєю
EBU. Нiмеччина.
23.30,02.15 Оце так!
00.30 Автоспорт. World Endurance
Championship. Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,19.05 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Ювентус”
- “Наполi”.
09.50,20.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Мiлан”.
11.45,00.40 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - “Боруссiя” (Дор.)
13.35,02.30 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. “Нефтчi” - “Рубiн”.
15.30,04.20 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья”
- “Барселона”.
17.20,06.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффенхайм” - “Гройтер Фюрт”.
22.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Атлетiк”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
19 червня

Середа
УТ-1
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15 Крок до зiрок.
10.55 Т/с “Роксолана”, 13 i 14 с.
12.55,18.55,21.25 Дiловий свiт.
13.05 Темний силует.
13.15 Т/с “Кайфовi хлопцi”, 3 i 4 с.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.00 Т/с “Сiмнадцять миттєвостей весни”, 11 i 12 с.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
19.45 “Про життя” з А. Пальчевським.
20.50 Мегалот.
21.35 Концертна програма I. Поповича
“Трембiтар української душi”, ч. 2.
21.55 Футбол. Кубок Конфедерацiй.
Бразилiя - Мексика.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04.4
5 “ТСН”.
06.45,07.15,08.15,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.05 “Економiчнi подiї”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.15 “100 000 за правду”.
11.20,12.30 “Не бреши менi 4”.
13.40,14.45 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.50 “Красуня за дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,05.00 “Територiя обману 2”.
23.50,03.50 “Секс-мiсiя 2”.

Iíòåð

04.50,22.30 Т/с “Одного разу в Ростовi”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 “Давай одружимося!”
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
19.00,04.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.

12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Бетмен повертається”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.20,15.55 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Куди зникають зiрки”.
10.50 “Зоряне життя. Шлюбнi рекордсмени”.
11.55 Х/ф “Мiй принц”.
13.55 “Правила життя. Як вилiкуватися
вiд раку”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Заклятi друзi”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
00.35 Т/с “Купiдон”.
01.35 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.10,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.
18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 29 i 30 с.
09.20,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.

20 червня

Четвер
УТ-1
09.00,09.45,13.15 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.50 Православна енциклопедiя.
10.30 Т/с “Царiвна”, 1-4 с.
12.55,18.40,21.25 Дiловий свiт.
13.20 Т/с “Кайфовi хлопцi”, 5 i 6 с.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Українська пiсня.
15.55 Т/с “Передiл”, 1-3 с.
18.55 Про головне.
19.20 Останнє попередження.
19.45 “Про життя” з А. Пальчевським.
21.35 Концертна програма I. Поповича
“Трембiтар української душi”, ч. 3.
21.55 Футбол. Кубок Конфедерацiй. Iспанiя
- Таїтi.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.15 “ТСН”.
06.45,07.15,08.15,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.05 “Економiчнi подiї”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Сто тисяч за правду”.
11.15,12.25,04.15,05.05 “Не бреши менi 4”.
13.35,14.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.45,03.35 “Красуня за дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Пекельна кухня 3”.

Iíòåð

04.50,22.30 Т/с “Одного разу в Ростовi”.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 “Давай одружимося!”
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
19.00,04.00 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

23.00 Х/ф “Бетмен назавжди”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.35,15.55 “Усе буде добре!”
08.35,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Не вiдрiкаються, люблячи”.
11.00 “Зоряне життя. Зорянi вдiвцi”.
12.05 Х/ф “Мрiї з пластилiну”.
13.55 “Правила життя. Диво-прилади: розтин покаже”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Заклятi друзi”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

10.00 Т/с “Цезар”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Попасти в точку”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 13 с.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Цезар”, 5 i 6 с.
23.15 Т/с “Глухар”, 39 i 40 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00,15.00 Т/с “Маргоша”.
11.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
12.05,19.00 “Орел i решка”.
13.00,18.00 “Звана вечеря”.
14.00,22.00 Д/с “Вiйна статей”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
00.00 Х/ф “Грiффiн i Фенiкс: На краю
щастя”.

ÍÒÍ

04.40,10.00 “Правда життя”.
06.50 Т/с “Вагома пiдстава для вбивства”.
08.30,16.45,19.00,01.35,03.35 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.30 “Випадковий свiдок”.
12.50,19.30 Т/с “Меч”.
14.50,17.00 Т/с “Захист Красiна 3”.
21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас 12”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 325 с.
10.10,18.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 22 с.
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с “Руда”.
17.20,02.40 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Вiктор Павлов. Доля мене оберiгати
стомилася.
12.40 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
12.00 “Хай говорять. Кривава недiля”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 14 с.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Цезар”, 7 i 8 с.
23.15 Т/с “Глухар”, 42 i 43 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00,15.00 Т/с “Маргоша”.
11.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
12.05,19.00 “Орел i решка”.
13.00,18.00 “Звана вечеря”.
14.00,22.00 Д/с “Вiйна статей”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
00.00 Х/ф “Наркоз”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

ÍÒÍ

06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.25 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
00.30 Т/с “Купiдон”.
01.30 Т/с “Дружна сiмейка”.

06.40 Х/ф “Цiлком пропащий”.
08.30,16.45,19.00,01.35,04.10 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Д/с “Таємницi кримiнального свiту”.
10.30 “Випадковий свiдок”.
12.50,19.30 Т/с “Меч”.
14.50,17.00 Т/с “Захист Красiна 3”.
21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас 12”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06
.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.50,17.20,17
.50,22.50,23.50,03.55,06.25 “Погода”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.10,05
.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10,02.40 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар”, 31 i 32 с.
09.20,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Цезар”, 5 i 6 с.

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 326 с.
10.10,18.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 23 с.
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с “Руда”.
17.20,02.40 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Homo sapiens.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Авiакатастрофи.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00,22.30 Час пам`ятати.
21.00,02.00 Гран-прi.
21.30 World Stories. Мiжнароднi корес-
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15.30 “Ронiн”.
16.00,23.50 Дикий молодняк.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександра
Пахмутова, ч. 1.
21.35 Олександр Михайлов. Треба залишатися мужиком.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Рiхтер - людина-загадка, ч. 2.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
15.30 “Ронiн”.
16.00,23.50 Дика Австралiя.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Черновецький, ч. 1.
21.35 Рiхтер - людина-загадка, ч. 3.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
16.05 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Пандора”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Денний вовк”. “Не було б щастя...”
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 2 с.
12.30 “До суду”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 Детектив “З життя капiтана Черняєва”. “На кону життя”, 3 с.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Краплений”, 17 i 18 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”. “Щур”. “Свято”.
00.35 Т/с “Помста”, 1 i 2 с.
понденти.
00.30,02.30,03.30 Музика з Марiєю Бурмакою.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Михайлов. Треба залишатися мужиком.
12.45 Секретнi матерiали.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
15.30 “Щоденник для батькiв”.
16.00,23.50 Дикий молодняк.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександра
Пахмутова, ч. 2.
21.35 Владислав Дворжецький. Неприкаяний.
01.05 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
16.05 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Пандора”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Життя пiд пiдбораом”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Минь
- риба хижа”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.05 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 3 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 Детектив “З життя капiтана Черняєва”. “На кону життя”, 4 с.
18.30,02.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35,03.40 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Краплений”, 19 i 20 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”. “Дур”. “Зникнення”.

15

Êàíàë «2+2»
08.00,11.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Солдати 13”.
14.00 “Облом UA”.
14.50 Найкращi матчi Лiги Чемпiонiв.
17.00 Т/с “Кодекс честi”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 2”. (2
категорiя).
21.25 Х/ф “Акула юрського перiоду”. (2
категорiя).
23.25 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).
00.25 Х/ф “Темний вовк”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Йшов четвертий рiк
вiйни...” (12+).
08.30,14.30 Драма “Одного разу збрехавши...” (12+).
10.30,16.30 Драма “Царевич Олексiй”.
(Росiя - Польща). (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
22.50,04.50 Кiноповiсть “Я служу на
кордонi”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45,12.30,15.00,01.00 Снукер. Wuxi
Classic. День 3.
13.00 Тенiс. Турнiр ATP. Iстбурн
(Великобританiя). 1/8 фiналу.
17.30,19.45 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Трамплiн 3 м. Чоловiки.
18.00 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Команднi змагання.
20.00,22.10 Вибране по середах.
20.05 Кiнний спорт. Кубок Нацiй. Спрюс
Медоуз.
21.35 Новини кiнного спорту.
21.40 Гольф. Європейський тур. Жiнки.
21.55 Новини гольфу.
22.00 Вибiр мiсяця. Журнал.
22.05 Новини вiтрильного спорту.
22.20,22.25 Бiзнес-клас. Журнал.
22.30 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Журнал.
23.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Квалiфiкацiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,19.00 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Мiлан”.
09.50,20.55 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Порту” - ПСЖ.
11.45,22.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад”
- “Атлетiк”.
13.30,00.35 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. “Анжi” - “Лiверпуль”.
15.25,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Рома”.
17.15,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Шальке”.
06.15 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Атлетiко” - “Малага”.
00.35 Т/с “Помста”, 3 i 4 с.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00,02.40 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Солдати 13”.
14.00 “Облом UA”.
14.50 Найкращi матчi Лiги Чемпiонiв.
17.00 Т/с “Кодекс честi”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 2”. (2 категорiя).
21.25 Х/ф “Сiрi”. (2 категорiя).
23.40 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).
00.40 Х/ф “Пожирач грiхiв”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
10.50,16.50 Кiноповiсть “Я служу на
кордонi”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Ярославна, королева
Францiї”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,15.00,02.00 Снукер. Wuxi Classic.
День 4.
13.00 Тенiс. Турнiр ATP. Iстбурн
(Великобританiя). 1/4 фiналу.
17.30 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Трамплiн 3 м. Чоловiки.
18.00 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Вишка. Жiнки.
18.30 Стрибки у воду. ЧЄ. Паросток
(Нiмеччина). Вишка. Жiнки. Синхронний стрибки.
19.30 Кампус. Журнал.
20.00,23.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Квалiфiкацiя.
22.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,22.50 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна”
- “Лацiо”.
09.55,20.50 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - “Боруссiя”
(Дор.)
11.50,00.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Боруссiя” (Мен.)
13.35,02.30 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. “Наполi” - “Днiпро”.
15.30 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Атлетiко” - “Малага”.
17.15,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” “Штутгарт”.
19.00,06.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - “Реал”.
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П’ятниця
УТ-1
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.45 Т/с “Царiвна”, 5-7 с.
12.45,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.50 Т/с “Кайфовi хлопцi”, 7 i 8 с.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Т/с “Передiл”, 4-7 с.
19.05 “Надвечiр`я”.
20.00 Дорослi iгри.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.15,08.15,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.05 “Економiчнi подiї”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Сто тисяч за правду”.
11.15,12.25 “Не бреши менi 4”.
13.35,14.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.45 “Красуня за дванадцять годин”.
16.45,04.15 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
20.15 Новi серiї “Сказочной Руси” в шоу
“Вечiрнiй Київ-2013”.
22.05 Комедiя “На морi”.
00.10 Бойовик “Параграф 78”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрович”.
11.10,12.20,04.30 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 “Давай одружимося!”
18.10 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
19.00,03.50 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV

06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Брат за брата 2”.

23.00 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Бетмен. Початок”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
07.05 Х/ф “Жiноча логiка”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Моя правда Вiктор Цой. Кумир пiд
каблуком”.
21.00 “Моя правда. Руслана. Приборкання норовливої”.
22.25 “Зоряне життя. У полонi прокляття”.
23.20 “Зоряне життя. Краса на кiнчику
скальпеля”.
00.15 Х/ф “Мрiї з пластилiну”.

Íîâèé êàíàë

06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.20 Погода.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
00.25 Х/ф “Хранителi скарбiв”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.10,17.20
,17.50,22.50,23.50,06.25 “Погода”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “Ранок iз зiркою”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.10,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.
23.45,02.40 “Хронiка тижня”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.

22 червня

Субота
УТ-1
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Православний вiсник.
10.10 Х/ф “Бронзовий птах”.
13.55 Театральнi сезони.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Золотий гусак.
16.30 Концертна програма до Дня Матерi.
18.05 Фестиваль пiснi в Коблево.
19.40 Українська пiсня.
20.30 Слово регiонам.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Футбол. Кубок Конфедерацiй. Iталiя
- Бразилiя.

Êàíàë “1+1”

06.40 Х/ф “Уроки виживання”.
08.25,19.30 “ТСН”.
09.10,04.05 Драма “Життя i доля”.
20.00 “Великi перегони”.
21.30 Бойовик “Центурiон”. (2 категорiя).
23.30 Бойовик “Живи й дай померти”. (2
категорiя).
01.55 Бойовик “Параграф 78”. (2
категорiя).

Iíòåð

09.50 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
12.50 Концерт “Перемога. Одна на всiх”.
16.00 Х/ф “Любов за розкладом”.
17.50 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 3 i 4 с.
22.40 Концерт “Свято iз сльозами на очах”.
01.50 Д/ф “Афон: достукатися до небес”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
07.10
07.40
10.00
11.05
12.00
12.30
14.20
18.45
19.00
20.55
00.00

ÑÒÁ

Козирне життя.
Х/ф “Висота 89”.
Дача.
Квартирне питання.
За кермом.
Нетаємнi файли.
Т/с “У червнi 41-го”.
Факти. Вечiр.
Навчiть нас жити!
Х/ф “Темний лицар”.
Замочениє.

06.05 Х/ф “До мене, Мухтар!”
07.25,23.55 Х/ф “У бiй iдуть лише “старi”.
09.10 “Їмо вдома”.
10.15 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
13.05 “Зоряне життя. У полонi прокляття”.

Наш ДЕНЬ

14.00 “Зоряне життя. Краса на кiнчику
скальпеля”.
14.55 “Зоряне життя. Роль цiною в життя”.
16.00 “Моя правда Вiктор Цой. Кумир пiд
каблуком”.
16.55 “Моя правда. Руслана. Приборкання норовливої”.
18.00 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”.
21.45 Х/ф “Сонцеворот”.

Íîâèé êàíàë

05.05 Х/ф “Нескорений”.
07.20,10.00 Ревiзор 2.
11.55 М/ф “Канiкули Гуфi”.
13.35 Х/ф “Пригоди Зака i Кодi”.
15.05 Х/ф “Острiв Нiм”.
17.05 Х/ф “Вид зверху кращий”.
18.50 Х/ф “Сутiнки”.
21.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Молодий
мiсяць”.
23.50 Х/ф “Одкровення юної нареченої”.
(2 категорiя).
01.50 Т/с “Дружна сiмейка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.
00,05.00,06.00 “Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15
“Бiзнес-час”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.10,02.15 “Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25,00.30 “Автоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
13.10 “Вперед на Олiмп!”
13.30 “Драйв”.
14.10,23.50 “Iсторiя успiху”.
14.25 “Гра долi”.
15.15 “Кiно з Янiною Соколовою”.
16.15 “Арсенал”.
17.25 “Феєрiя мандрiв”.
18.15 “Особливий погляд”.
19.30,03.40 “Машина часу”.
20.10,01.10,05.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.
21.10 “Велика полiтика”.
21.40 “Вiкно до Америки”.
22.00,04.40 “В кабiнетах”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.
00.55,03.25 “Огляд преси”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Вiйськова розвiдка: перший
удар”, 1 с.
07.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10 Т/с “Вiйськова розвiдка: перший
удар”, 3 i 4 с.

07.10 Т/с “Глухар”, 33 i 34 с.
09.20,13.00,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Цезар”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Тимур i його батьки”.
15.35,03.05 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 15 с.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
22.15 Т/с “Охоронець 2”, 11 i 12 с. (2
категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00,15.00 Т/с “Маргоша”.
11.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
12.05 “Орел i решка”.
13.00,18.00 “Звана вечеря”.
14.00 Д/с “Вiйна статей”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
19.00 “КВК”.
21.10 “Розсмiши комiка”.
22.10 “Пороблено в Українi”.
23.30 Х/ф “Одержимiсть”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

05.25 Т/с “Говорить полiцiя!”
07.00 Х/ф “Кадриль”.
08.30,16.45,19.00,02.45 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
12.45 Т/с “Меч”.
14.40,17.00 Т/с “Якщо небо мовчить...”
19.30 Т/с “Полювання на гауляйтера”.
23.30 Х/ф “День Перемоги”.
01.10 Х/ф “Чистильник”. (2 категорiя).

Програма ТБ
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Авiакатастрофи.
18.00 Час пам`ятати.
21.00,02.00 Музика для дорослих.
22.30,03.30 Музика з Марiєю Бурмакою.
00.30 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Владислав Дворжецький. Неприкаяний.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.40 Культурний шок.
15.15,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
15.30 “Будь у курсi!”
16.00,23.50 Дикий молодняк.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександра
Пахмутова, ч. 3.
21.35 Король Шотландiї.
01.05 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00,11.25,19.00 “Шалене вiдео поукраїнськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Солдати 13”.
14.00 “Облом UA”.
14.50 Найкращi матчi Лiги Чемпiонiв.
17.00 Т/с “Кодекс честi”.
21.00 Х/ф “Ейр Америка”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Сiрi”. (2 категорiя).
01.35 “Брест. Фортечнi герої”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Ярославна, королева
Францiї”. (6+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Хлопець з нашого мiста”. (12+).
20.30,02.30 Драма “...А зiрки тут тихi”.
(12+).
23.40,05.40 Х/ф “Лоша”. (12+).

ªâðîñïîðò

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
16.05 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один”. На бiс!
23.35 Комедiя “Наречений напрокат”.

09.30,12.30,14.30,17.30,01.00 Снукер. Wuxi
Classic. 1/4 фiналу.
13.30 Тенiс. Турнiр ATP. Iстбурн
(Великобританiя). 1/4 фiналу.
18.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Францiя - Гана.
20.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Куба - КНДР.
21.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
США - Iспанiя.
23.00 Кiнноспортивний журнал.
23.15 Легка атлетика. Зелене свiтло.
Журнал.
23.30 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Журнал.
00.00 Найсильнiшi люди планети.
Чемпiонська лiга. Сербiя.

ÍÒÂ-Ñâiò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.30 Голос вiруючого.
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Гран-прi.
09.00 Шоу Фрая i Лорi.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Крапчастий приз”. “Трамвай 23”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 4 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
16.40 “Джуна. Моя сповiдь”.
18.35 “Прокурорська перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Краплений”, 24 с.
00.30 Т/с “Помста”, 5 i 6 с.

08.00,19.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Iнтер”.
09.50,21.15 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Аякс” - “Реал”.
11.45,23.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя”
- “Атлетiк”.
13.30,00.55 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. “Марсель” - “Боруссiя”
(Мен.)
15.20,02.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Удiнезе”.
17.05,04.30 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Байєр”.
18.55 “Futbol Mundial”.
06.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Депортiво” -

11.00 Т/с “Вiйськова розвiдка: перший
удар”.
14.00 Т/с “Зоннентау”, 2 i 3 с.
17.00 Т/с “Зоннентау”, 4 i 5 с.
19.20 Т/с “Зоннентау”.
21.30 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
23.30 Х/ф “Трiо”.

15.00 Лекцiї i подiї.
18.00,03.30 “Ч/Б”.
19.00,02.30 Homo sapiens.
20.00 Гран-прi.
20.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
23.00 Х/ф “Лабiринт Фавна”. (2 категорiя).

Êàíàë «2+2»

07.00,10.00 М/ф.
08.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.20 М/ф “Тарзан”.
12.50 Х/ф “У пошуках скарбiв тамплiєрiв”.
14.35 Т/с “Спроба Вiри”.
18.50 Х/ф “Iзгой”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Сiмнадцятирiчнi”. (2 категорiя).
01.50 Х/ф “Чарiвна країна”.

07.40 Духовне життя з тваринами.
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Король Шотландiї.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Дещо з губернського життя”.
13.30 За сiм морiв.
14.00,18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.15 Д/с Самобутнi культури.
15.10 Дивовижнi розповiдi про тварин.
15.50,22.50 Iгри тваринного розуму.
16.55,03.10 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.30,02.45 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55,20.50 “Погода”.
19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
20.00,05.30 Iсторiя проклятого роду.
20.55 Х/ф “Пригоди Альфреда”.
00.00 Х/ф “Декiлька днiв у вереснi”. (2
категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 327 с.
10.10,18.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 24 с.
14.00 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.10 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

Ê1

ÍÒÍ

05.00 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
05.10 “Уроки тiтоньки Сови”.
05.30 “Правда життя”.
07.15 Т/с “Якщо небо мовчить...”
11.30 “Речовий доказ”. Фiаско “Чорного маклера”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Святi й праведники ХХ столiття”.
Олексiй Глаголєв. Iсторiї київської
окупацiї.
13.50 Х/ф “День Перемоги”.
15.20 Т/с “Доктор Тирса”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.10
08.00
08.35
09.00
09.40
11.00
11.25
13.15
16.15
18.05
20.00
23.00

ÒÂi

Малята-твiйнята.
Телепузики.
Байдикiвка.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Лiло i Стiч”.
М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
М/ф “Велика космiчна пригода”.
Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
Х/ф “Страхiтливо гарний”.
Х/ф “Дiти шпигунiв 4”.
Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
(2 категорiя).
Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

06.30 Блага звiстка з Рiком Реннером.
07.00 Сьогоднi про головне.
08.00,21.00 Я там був не за власним бажанням.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Час пам`ятати.
14.00,01.30 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1914 рiк. Микола II.

Òîíiñ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

06.35 “Грай, гармонь улюблена!”
07.20 “Смiховинки. Новi пригоди”.
07.35 “Розумницi i розумники”. Фiнал.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Велика вiйна. “Барбаросса”.
10.15,11.15 Х/ф “Фортеця”.
14.15 Х/ф “Перед свiтанком”.
15.45,17.15 Х/ф “У червнi 41-го”.
17.00 Вечiрнi новини.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.15 Т/с “Елементарно”.
00.10 Щоденник 35-го Московського
мiжнародного кiнофестивалю.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Увага, черепаха!” “Щастя, що втекло з рук”.
15.55 “Слiдство вели...”
16.50 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
17.30 “Промiнь Свiтла”.
18.25 Т/с “Порох i дрiб”. “Блудний син”.
“Сiра миша”.
22.10 “Росiйськi сенсацiї”.
23.10 “Ти не повiриш”.
00.05 Т/с “Мент в законi 5”. “Продавцi
безсмертя”, 1 i 2 с.

06.00,22.00 Х/ф “Бiй мiсцевого призначення”.
07.10 Х/ф “Фронт без флангiв”.
10.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
14.35 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
17.55,00.05 Х/ф “Сталiнград”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “Хлопець з нашого мiста”. (12+).
08.30,14.30 Драма “...А зiрки тут тихi”.
(12+).
11.40,17.40 Х/ф “Лоша”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Будинок, у якому я
живу”. (6+).
20.10 “Плюс кiно”. (12+).
20.40,02.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
22.30,04.30 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так!
10.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
Warm-up.
11.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”. Перегони легенд.
12.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Францiя - Гана.
13.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Москва. Заїзд 1.
14.00 Легка атлетика. Зелене свiтло.
Журнал.
14.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Нiгерiя - Португалiя.
15.15,23.00 Австопорт. Ле Ман “24 години”. Журнал.
15.45,23.30 Австопорт. Ле Ман “24 години”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,23.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” “Баварiя”.
09.45,20.55 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. “Спартак” “Бенфiка”.
12.00,00.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - “Райо
Вальєкано”.
13.45,02.40 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. “Атлетiк” - “Лiон”.
15.35,04.25 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Палермо”
- “Мiлан”.
17.20,06.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Майнц”.
19.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Депортiво” “Барселона”.

“Барсе

елона”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
23 червня

Неділя
УТ-1
09.00 Трансляцiя богослужiння в день Святої Трiйцi.
11.50 Околиця.
12.20 Крок до зiрок.
13.15 Маю честь запросити.
14.10 Шеф-кухар країни.
15.10 Рояль в кущах.
15.35 Не вiр худому кухарю.
16.05 Як Ваше здоров`я?
16.55 Золотий гусак.
17.25 Караоке для дорослих.
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
19.00 Гала-концерт фестивалю “Сходи до
неба”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.55 Футбол. Кубок Конфедерацiй. Нiгерiя
- Iспанiя.

Êàíàë “1+1”

06.20 “Великi перегони”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.15,10.40 М/с “Людина-павук. Щоденник
супергероя”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами 3”.
14.20,22.25 “Свiтське життя”.
15.25 Новi серiї “Сказочной Руси” в шоу
“Вечiрнiй Київ 2013”.
17.25 Комедiя “На морi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Любов i голуби”.
23.30 “Багатi теж плачуть”.

Iíòåð

06.20 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
09.20 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Курортний сезон”.
11.00 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.50 Х/ф “Любов за розкладом”.
15.50,01.00 Х/ф “Прикмета на щастя”.
17.50 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 5 i 6 с.
20.00,02.40 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Єдиний мiй грiх”, 7 i 8 с.
23.10 Х/ф “Арифметика пiдступностi”. (2
категорiя).

ICTV

06.55 Квартирне питання.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.30 Основний iнстинкт.
09.55 Мульт особи.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.

12.25 Навчiть нас жити!
14.25 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф “Темний лицар”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замочениє.
20.35 Х/ф “Залiзний лицар”.
23.10 Т/с “Таксi”.

ÑÒÁ

06.05 М/ф: “Пес у чоботях”, “Кiт у чоботях”, “Повернення блудного папуги”.
07.25 Х/ф “Трактир на П`ятницькiй”.
09.10 “Їмо вдома”.
10.15 “Караоке на Майданi”.
11.15 Т/с “Заклятi друзi”.
15.05 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 “Один за всiх”.
21.55 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
23.55 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.

Íîâèé êàíàë

07.45 Церква Христова.
08.00 М/ф “Бiда мурашина”.
09.40 Хто зверху? 2.
11.20 Педан-Притула-шоу.
13.05 Т/с “Воронiни”.
16.05 Ред Бул Флюгтаг.
17.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
19.45 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1”. (2 категорiя).
22.00 Х/ф “Дурман любовi”.
00.05 Х/ф “Джо проти Вулкана”.

5 êàíàë

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,
20.00,23.00,01.00,02.00,05.00,06.00
“Час новин”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,20.10,00.30,01.50,02.15,05.50 “Хронiка
тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Мотор”.
14.20,04.20 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.15 “Палата”.
17.30 “Новини Київщини”.
18.10 “Вiкно в Європу”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
21.00,01.10,05.15 “Час: пiдсумки тижня з Тетяною Даниленко”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 17 червня
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 Програма «Ти зможеш»
07.50 Програма «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Програма «Справжня ціна»
09.45 Програма «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 Власна думка
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 Програма «Коліжанка»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Останній круїз»

Вівторок, 18 червня

07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 Програма «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ – калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
14.00 Х.ф. «Переписуючи Бетховена»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Програма «Магія природи»
17.15 Програма «Рекламна кухня»
17.30 Програма «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Наші вітання
21.30 Програма «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.40 Х.ф.«Загублений світ»

Середа, 19 червня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Програма «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Фільм Елвіс Преслі,«Досі живий»
14.00 Х.ф. «Упіймати буревій»
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Програма «Відчиняй»
20.30 Програма «Рекламна кухня»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.40 Х.ф. «Лавровий каньйон»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

Четвер, 20 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
07.00 Провінційні вісті
07.35 Програма «Рекламна кухня»
08.00 Програма «Відчиняй»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Програма «Магія природи»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Програма «Магія природи»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.00 Наші вітання
21.30 Програма «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф.«Улюбленець жінок»
00.15 Час-Tайм

П’ятниця, 21 червня

06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Програма «Магія природи»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.05 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Програма «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Ангел з майбутнього»
16.00 Провінційні вісті
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 Програма «Індекс небезпеки»
21.00 Наші вітання
21.30 Новітні впровадження в медицині Тернопільщини
21.35 Програма «Про кіно»
22.00 Провінційні вісті
22.40 Х.ф. «Виверження вулкану»

Субота, 22 червня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Подвиг розвідника»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 Програма «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
11.55 Тернопільська
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Останній бункер»
14.00 Програма «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Кіно.Х.ф.«Капітан Крокус»
16.30 Дім книги
17.00 Симфонічний оркестр Тернопільської філармонії. Л. етховен
17.50 ТНЕУ – калейдоскоп подій
18.00 Невідома Україна
19.00 Програма «Baby-boom»

23.40 “Зверни увагу з Т. Рамус”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.50 Подiї.
07.10 Найрозумнiший.
09.00 Ласкаво просимо. Олеся Судзiловська.
10.00 Герої екрану. Герої вiйни.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.00 Т/с “Росiйська спадкоємиця”, 2 i 3 с.
15.00 Т/с “Росiйська спадкоємиця”, 6 i 7 с.
19.00,03.55 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Росiйська спадкоємиця”.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 153 i 154 с.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 123 i 124 с.

Ê1

08.15 М/ф “Тарзан”.
09.45 Х/ф “У пошуках скарбiв тамплiєрiв”.
11.20 Х/ф “Iзгой”.
14.10 “Сiмейний пес”.
15.25 “Дiм на заздрiсть усiм”.
16.20 “Розсмiши комiка”.
17.20 “Вечiрнiй квартал”.
19.15 Х/ф “Як позбутися хлопця за 10 днiв”.
(2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Чарiвна країна”.

ÍÒÍ

06.00 “Наказано вберегти!”
06.30 Х/ф “...На прiзвисько “Звiр”.
07.55 Т/с “Полювання на гауляйтера”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Дияволицi
шпiонажу.
12.00,04.45 “Агенти впливу”.
12.30 “Святi й праведники ХХ столiття”.
Амфiлохiй Почаївський.
13.25 Х/ф “Кохати по-росiйськи 3”.
15.20 Т/с “Таємницi слiдства”.
19.00 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
23.00 Д/с “Таємницi кримiнального свiту”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
11.20 М/ф “Сердитi пташки”.
11.40 Х/ф “Дiти шпигунiв 4”.
13.35 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.35 Одна за всiх.
16.35 Х/ф “Ромео + Джульєта”.
19.00 Королева балу 3.
20.20 БарДак 3.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
(2 категорiя).

ÒÂi

08.00,10.30,17.00 Навколо свiту.
08.30,13.30 Шоу Фрая i Лорi.
09.00 Звiрина робота.

19.30 Новини Європи
21.10 Незвідана країна
22.05 Х.ф. «Далекий постріл»

Неділя, 23 червня

08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Програма «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Програма «Про нас»
12.00 Кіно.Х.ф.«Капітан Крокус»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Програма «Погляд зблизька»
14.30 Межа правди
15.30 Програма «Про нас»
17.20 Програма «Індекс небезпеки»
17.40 Програма «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 Програма «Про нас»
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
21.30 Програма «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Чорний яструб»
23.45 Час-тайм

ТТБ

Понеділок, 17 червня
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”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Просто неба”
14.30 “Ми українські”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Шукаю батьків”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.15 “Будьте здорові”
21.00 “Скарби роду”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”

Вівторок , 18 червня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
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09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
11.30 Ювелiрочка.
14.00,01.30 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1915р. Григорiй Распутiн.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00,03.30 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Хребет диявола”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.40 Дивовижнi розповiдi про тварин.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00,19.00 Таємницi стародавнiх iмперiй.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 Д/с Духовне життя з тваринами.
11.00 Х/ф “Розклад на завтра”.
13.55 За сiм морiв.
14.30 Арт-ситi.
15.20 Щоденник великої кiшки.
16.00 “Такi знайомi мелодiї...”
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.45 “Таке спортивне життя. Iван Богдан”.
18.30,03.40 “Свiт за тиждень”.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.45,04.05 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Ганна Герман. Наперекiр долi.
22.15 Х/ф “Декiлька днiв у вереснi”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.35 Х/ф “Нiкчемна”.
07.10 “Служу Батькiвщинi!”
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.15 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.20 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”.
16.30 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Спец.
випуск.
18.00 “Унiверсальний артист”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Вежа”.
23.05 “Дiти Третього рейху”. Фiльм 1.
00.15 Х/ф “Злодiї в законi”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 “Академiя краси” з Ляйсан Утяшевою.
08.20 Їхнi вдачi.
09.25 “Перша передача”.
09.55 Їмо вдома!
10.25 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.00 Дачна вiдповiдь.
12.30 Т/с “Дорожнiй патруль 4”. “Дорогий
подарунок”. “Старий друг”. “Побiчний
ефект”. “Евакуатор”.
16.20 “Очна ставка”.
17.20 Золотий пил.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з К.
Поздняковим.

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 “Шукаю батьків“
12.30 “Випробуй на собі”
13.00 “Вісті ТТБ ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “100 шедеврів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Обрій-2013”.ч.1
15.00 “Економічне коло”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Дитячий майданчик ”
16.40 “Знай і пам’ятай…”
16.55 “Магнолія-ТВ”
17.00 “Новини України”
17.15 “Кобзар єднає Україну”
17.30 “Від класики до джазу”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.55 Соціальна
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”

Середа, 19 червня

7.00 “Вісті ТТБ”
10.15 “Кобзар єднає Україну”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Від класики до джазу”
12.30 “Час реформ”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Обрій-2013”.ч.2
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа незвичайних наук”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Мова жестів”
17.30 “Після школи”
17.45 “У пошуках легенд”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Жива традиція”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Подвиг лідера “Ташкент”
20.30 “Просто неба”
21.00 “Встань, козацька славо!”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”

17

19.00 Щиросерде зiзнання.
19.40 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
20.35 “Залiзнi ледi”.
21.25 Детектив “Сьома жертва”.
23.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
23.55 Т/с “Мент в законi 5”. “Продавцi безсмертя”, 3 i 4 с.

Êàíàë «2+2»

06.15 М/ф.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Х/ф “Кiнг Конг”.
15.55 Х/ф “Зоряна брама: Ковчег iстини”.
18.00 Х/ф “Зоряна брама: Континуум”. (2
категорiя).
20.00 Х/ф “Десять заповiдей”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Мати Марiя”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Будинок, у якому я
живу”. (6+).
08.10 “Плюс кiно”. (12+).
08.40,14.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
10.30,16.30 Кiноповiсть “Солдати”. (12+).
18.30,00.30 Драма “Чоловiча розмова”.
(12+).
20.30,02.30 Драма “Порожнiй рейс”. (12+).
22.30,04.30 Драма “Сiрано де Бержерак”. (6+).

ªâðîñïîðò

04.00,10.30 Австопорт. Ле Ман “24 години”.
10.00,16.15 Австопорт. Ле Ман “24 години”. Журнал.
16.30 Легка атлетика. Командний ЧЄ. Гейтсхед (Великобританiя).
20.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20 рокiв.
Туреччина. Груповий етап. Чилi - Єгипет.
21.00 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Груповий етап.
Англiя - Iрак.
23.00 Снукер. Wuxi Classic. Фiнал.
01.30,02.15 Мотоспортивний журнал.
01.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Москва. Заїзд 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,00.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Болонья”.
09.45,21.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Барселона” - “Селтiк”.
11.40 Чемпiонат Iталiї. “Пiдсумки сезону”.
13.40,02.35 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. “Анжi” - “Удiнезе”.
15.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Пiдсумки сезону”.
17.30,04.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” “Ганновер”.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Пiдсумки сезону”.
23.05,06.15 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” “Депортiво”.

23.00 “Обрій-2013”.ч.3

Четвер, 20 червня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.45 “Просто неба”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Обрій-2013”.ч.3
15.00 “Мова жестів”
15.15 “Гра долі”
15.30 “Фабрика ідей”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Мандри кота Фініка”
16.35 “Музична хвиля ТТБ”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Магнолія-ТВ”
17.00 “Новини України”
17.15 “Вінтаж”
17.30 “Краяни”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Музейні скарби”
18.40 “Історія одного експоната”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”

П’ятниця, 21 червня

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Вінтаж”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Краяни”
12.25 “Історія одного експоната”
12.30 “Час реформ”
13.00 “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Магнолія-ТВ”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Чорний оксамит першого Богдана”
17.45 “Так було”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Вухаті та хвостаті”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.55 Соціальна

19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Потяг на схід”
20.20 “Аспекти життя”
20.35 “Моє місто”
21.00 “Петро Михайлович Нестеров”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.00 “Вісті ТТБ”

Субота, 22 червня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Чорний оксамит першого Богдана”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Вухаті та хвостаті ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Недоспівана пісня”
13.45 “Новини України”
14.00 Х/Ф “А зорі тут тихі”. 1 с.
15.35 “Акценти”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “А зорі тут тихі”. 2 с.
18.30 “Кулінарія від Андрія”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Допомагає служба зайнятості”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Козацька звитяга”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Крила свободи”
22.30 “Невідома війна”
22.50 “Живі історії”
23.00 “Подіум її життя”
23.45 “Краяни”

Неділя, 23 червня

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Кулінарія від Андрія”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Допомагає служба зайнятості ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Скарби роду”
14.30 “Поклик таланту”
15.30 “Живі сторінки”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Діалектика людяності”
16.50 “Клара Лучко.Завоювати життя”
17.35 “Пілігрим”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Чернігівщина в житті славетних”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “В бій ідуть одні старики”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
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Цілющі краплини

Живиця

народної медицини

В

улички, сквери, парки й сади сповнилися
неймовірним ароматом – розквітли липи. Ці
дивовижні дерева ваблять зір, тішать затінком
у спекотну пору, лікують… Ще здавна наші пращури
вважали липу священним деревом і ототожнювали
з богинею любові та краси Ладою. Жодне свято не
обходилося без обрядових дійств біля лип.

Липовий цвіт –
від сотні бід

Кора, бруньки, приквітки і суцвіття липи - дуже цінна лікарська сировина. Квіти і листя дерева містять вітамін С, глюкозу, біофлавоноїди,
каротин, фітонциди, мікроелементи, білок, танін. Ефірна
олія квіток липи заспокоює
нервову систему. Саме тому
прогулянки по липових алеях приносять велику користь
здоров’ю людини.
Мабуть, одним із найкращих для використання в лазні є віник з липових гілочок.
Якщо ви захворіли, тоді з простудою допоможе впоратися липовий цвіт, а також мед,
адже вони мають спазмолітичну, потогінну дію і є помічними при підвищеній температурі, захворюваннях дихальних
шляхів, грипі, бронхіті, бронхіальній астмі, мігрені тощо.
Зовнішньо відвари суцвіть
застосовують для полоскання
рота і горла при стоматитах,
ангінах та гінгівітах, а також
для лікувальних ванн при не-

Корисно і смачно

вралгії, подагрі, суглобовому
ревматизмі.
Липовий цвіт (можна з
листочками) збирають, коли
більшість квітів уже розпустилися, в суху погоду. Зібраний
цвіт кладуть тонким шаром
на папір у затіненому місці, в
добре провітрюваному приміщенні. Зберігають у паперовій
чи дерев’яній тарі протягом
2—3 років.

Народні рецепти

Від кишкових кольок і здуття приймають ванни з липовим цвітом: 8 жмень липового
цвіту залити 1 л гарячої води,
закип’ятити, дати настоятися
і вилити в гарячу ванну. Тривалість процедури — 15 хв,
проводити перед сном.
Якщо вас турбує стоматит, ангіна та гінгівіт, липовий відвар усуває запалення
порожнини рота і горла. Змішати липовий цвіт — 2 частини і квітки ромашки — 3 частини; 1 ст. л. суміші залити 1
склянкою окропу, настоювати у теплому місці 30 хв, потім

Суниці смакують усім. Свіжі ягоди мають неповторний аромат, прекрасно діють на організм людини,
причому у сиропах, повидлах, у засушеному чи замороженому вигляді
зберігаються всі поживні речовини
та аромат, властиві свіжим плодам.
Суниця посідає перше місце серед плодів та ягід, притаманних для
наших широт, за вмістом корисних
речовин, необхідних організму для
кісток і зубів. Особливо славляться суниці вмістом фолієвої кислоти,
маючи перевагу над іншими плодами та ягодами за цим показником, а
також кількістю вітаміну Е (у порічках, вишнях, черешнях, мандаринах
його значно менше).
А заліза в суницях так багато, що
вони здійснюють помітну кровотворну та кровоочисну дію.
Ці ягоди містять чимало вітаміну С. Влітку він потрібен для підтримки тонусу капілярів – завдяки
цьому вони не пропускають зайву
рідину в тканини. Цей ефект вітаміну С доповнюється сечогінною дією,
яку надають суниці завдяки високому вмісту калію. А гіпертонікам і
тим, у кого є набряки, ця ягідка тим
паче буде лікувальною – тиск нормалізується, набряки зменшуються. Вітамін С одночасно стимулює
залози-наднирники: вони викидають гормони адреналіну і кортизолу, які підвищують працездатність.

«Просто в саду
липа цвіте…»
перецідити. Полоскати горло
кілька разів на день до зникнення запалення. Або: 1 ст. л.
квіток на 1 склянку окропу,
настояти протягом 25 хв, додати 5 г питної соди — це чудовий засіб для полоскання
горла в разі ангіни.
При ревматизмі, грипі та
застуді п’ють такий відвар із
квіток липи: 1 ст. л. сухих квітів залити склянкою води,
кип’ятити 10 хв на малому
вогні, перецідити. Приймати
на ніч по 2—3 склянки гарячого відвару.
Якщо замучив кашель, помічний такий настій з липового цвіту, сушеної малини і
шавлії. Взяти 2 ст. л. приготовленої суміші (1:1:1), залити 1
склянкою окропу і настояти
під кришкою протягом 1 години. Пити відвар потрібно теплим перед сном, поки кашель
повністю не зникне.
При бронхіті готують від-

вар із квітів липи і плодів малини звичайної (по 50 г): 1
ст. л. суміші залити склянкою
води, кип’ятити 1 хв, настояти 30 хв, перецідити. Приймати гарячим по 1 склянці на ніч.
Від опіків, гемороїдальних
шишок, подагри, болю в суглобах, ревматизму застосовують
у вигляді примочок та припарок на хворі місця настій: жменю липового цвіту залити 1
склянкою окропу, настояти
10—20 хв, перецідити.
Від головного болю помічний такий засіб: 1 ст. л. липового цвіту на 1 склянку окропу, дати настоятися 30 хв, перецідити. Пити як чай.

Жінкам –
на замітку

Липа — одна з рослин, які
містять фітогормони, речовини, які близькі за складом до
жіночих статевих гормонів,

Час збирати суниці
Давні мудреці запевняли: у домі, де
їдять суницю, лікар
не потрібен, адже
ця ягода приносить
здоров’я.
Тому суницю не варто вживати на
ніч, краще – у першій половині дня.
Окрім вітаміну С, суниця містить
багато вітамінів групи В, які додають енергійності та сприяють схудненню.
Суницю добре вживати як дієтичний засіб при захворюваннях
нирок і печінки, при порушеннях
жовчоутворювальної функції, ка-

тарах дихальних шляхів, проносах,
підвищеному тиску крові, при подагрі, а також як глистогінний засіб.
Ця рослина дуже корисна, якщо
у вас є проблеми з серцем – гіпертонія, атеросклероз. Свіжі ягоди і сік з
них – прекрасний засіб при виразці
шлунку, гастритах, хворобах печінки і ясен. Суниця регулює обмін речовин, сприяє виведенню з організму холестерину і токсинів, допомагає жінкам, які планують найближчим часом завагітніти.
Листя для чаю заготовляють
ранньою весною, до цвітіння. Корінь – у період спокою, ранньою весною чи пізньою осінню. Ягоди і всю
траву цілком (листя, стебла і ягоди)
– влітку. Сушать під навісом, розстеливши тонким шаром. Термін зберігання трави – 1 рік, ягід і коренів – 2
роки.

завдяки чому липа має омолоджувальний вплив на жіночий
організм. Жінкам віком понад
35 років корисно протягом
місяця 1 раз на півроку пити
вранці маленькими ковтками
настій липового цвіту (1 ч. л.
на склянку окропу). Липовий
чай нормалізує порушення
менструального циклу і віддалить настання клімаксу.
У давнину липовим настоєм лікували фіброміоми. Для
цього потрібно збирати липовий цвіт під час молодого місяця. А пити липовий чай слід
постійно.
У разі запалень піхви можна робити липові спринцювання. Для цього 4 ст. л. суміші (липового цвіту — 40 г і
квіток ромашки — 60 г) залити склянкою окропу, дати настоятися 20 хв, перецідити.
Спринцюватися теплим настоєм двічі на день до зникнення запалення.

Відвари з суниці

З висушених плодів готують відвар у вигляді гарячого
чаю: 30 г. сухих ягід заливають
200-300 мл. води, доводять до
кипіння і годину настоюють. Відвар п’ють теплим
при застуді, проносах, хворобах сечового міхура (по
75-200 мл. три рази на день).
Дуже корисно вживати відвар
для профілактики простудних
захворювань.
При бронхіальній астмі і кровотечах готують
відвар з листя (1-2 столових ложки листя на склянку води) і п’ють по столовій ложці через дві години. Ще краще їсти свіжі ягоди і пити сік по 4-8 столових ложок зранку перед прийомом їжі. Сік суниці використовують при екземах, невеликих ранах, ним очищають обличчя від ластовиння, від вугрів. Для цього застосовують спілі ягоди, які трохи
розім’явши (обережно, щоб не витік сік), прикладають до пошкодженого місця (на 6-8 годин) і забинтовують.
Суниць можна споживати стільки, аж поки організм не відчує задоволення в продукті. Але всетаки потрібно пам’ятати, що деякі люди погано переносять суницю: з’являється кропивниця, болі в
животі і нудота. Щоб запобігти цьому, ягоди слід
вживати зі свіжою сметаною, вершками, молоком,
цукром або через 20-30 хв. після їжі. В окремих випадках вживати суницю не рекомендують.
Щоб зберегти лікувальні властивості суниці,
ягоди консервують у цукровому сиропі. В такому
вигляді вони залишаються смачними, містять багато вітамінів і не втрачають забарвлення та аромату.
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...I за того хлопця – за Зозулю

Чорногорія – Україна: 0-4

У

своєму 200-му офіційному матчі
футболісти збірної України
підтвердили небезпідставні амбіції
на вдалий фініш відбірного циклу
Чемпіонату світу у Бразилії. Після
переконливої перемоги у гостях над
фаворитом групи підопічні Михайла
Фоменка увірвалися у трійку лідерів
та мають хороші перспективи на
підсумкове перше місце.
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Скажу щиро, що не належу до когорти футбольних фанатів, проте завжди намагаюся стежити за виступами наших збірників та провідних вітчизняних клубів на міжнародній арені.
По-перше, тут усе більш безкомпромісно та непередбачувано, ніж у внутрішньому чемпіонаті,
і, по-друге, як більшість українців, завжди шукаю
вагомих причин для гордості за свою країну.
І, хоча гордитися навіть у футболі не завжди
є чим, все ж, заради справедливості, варто відзначити, що у деяких інших аспектах української
інтеграційної діяльності справи ще гірші. Та повернімося до подій минулої п’ятниці на міському
стадіоні чорногорської Подгориці.
Не варто, напевно, втомлювати читачів розлогими розповідями про кожну хвилину цього напруженого поєдинку, за яким, безсумнівно,
спостерігали мільйони українців. Скажу лише,
що з перших хвилин матчу стало зрозуміло, що
у футбольному двобої більші шанси на перемогу
матиме команда, гравці якої краще підготувалися до зустрічі не тільки фізично, а й психологічно.
Це вже зараз можна спокійно розмірковувати, за
яким сценарієм могли б розгортатися події, якби
бічні стійки не врятували від гола спочатку українські, а потім – чорногорські ворота. Уже тепер
можна філософствувати про необов’язкове, навіть незаслужене вилучення нашого нападника
Романа Зозулі на останніх секундах першого тайму. Тоді ж усе здавалося набагато трагічнішим,
аж допоки на 51 хвилині гри Гармаш прекрасним
ударом не засвітив одиницю на табло стадіону.
Цілком можливо, що саме цей успіх української команди, яка грала у меншості, психологічно зламав господарів поля. А далі були два вилучення чорногорських футболістів, були влучні постріли Коноплянки, Федецького та Безуса,
який уже у доданий арбітром час встановив остаточний рахунок гри.
У післяматчевих інтерв’ю і тренер нашої національної збірної, і його вихованці були небагатослівними. Це – закономірно: спільна стратегічна
мета – участь у фіналі світової першості у Бразилії, спільні тактичні завдання – перемоги в осінніх матчах над збірними Англії та Польщі.
- Ми відіграли за себе та за Зозулю, - сказав
кореспондентові хтось з українських футболістів. І це – правда. Ось тільки чомусь дуже хотілося, аби спортсмен ще додав: «І - за Україну».
Натомість бувають ситуації, коли і без слів усе
ясно та зрозуміло. Вікторія національної збірної
– один з таких випадків.
Тож дякуємо, хлопці, за подароване свято!
Олег ГРУШКОВИК.
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Тернопільська «Зоринка»

привезла перемогу
з престижного фестивалю

Поляки аплодували нашим дітям стоячи

У

нікальна дитяча
хорова школа
«Зоринка» вже
понад тридцять років є
острівцем інтелігентності
й талантів у Тернополі.
Співом юних артистів
захоплюється світ.

«Зоренятам» аплодували
Угорщина, Австрія, Німеччина,
Болгарія, Словаччина, Росія… У
колекції школи – понад 20 нагород із найпрестижніших міжнародних конкурсів.
А недавно тернопільські хористи знову викликали захоплення міжнародної спільноти.

Цього разу юні артисти підкорили Польщу. На міжнародному
хоровому фестивалі-конкурсі
церковної музики «Хайнувка»,
який відбувся у місті Бялисток,
народна капела школи здобула
першу премію!
– Цей конкурс проходить у
Польщі вже 32-ий рік поспіль,
– розповіли керівники «Зоринки» Ізидор та Анжела Доскочі. – Туди їдуть досвідчені
колективи, бо духовну музику
співати непросто. Цього року
на конкурсі виступали 27 хорових колективів із України,
Росії, Білорусі, Польщі, Естонії, Болгарії та Молдови. Ра-

дісно, що талант наших дітей
оцінили.
«Зоринку» визнали найкращою серед дитячо-юнацьких
хорів. Перемогу тернополяни
розділили з хором хлопчиків із
Києва.
На конкурсі «зоренята»
були наймолодшими. Досвідчені учасники колективу – дванадцятеро цьогорічних випусників хорової школи – не змогли поїхати у Польщу через іспити. Тож підкорювали європейську публіку діти віком 9-13
років.
Хоч на міжнародних конкурсах це не прийнято, учас-

Оце я розумію сервіс!

Ж

иву в Канаді. Купила собі річ онлайн, на сайті одного з
моїх улюблених американсько-канадійських магазинів.
Річ гарна, все підійшло. Але у випадку, якби не підійшло, я мала би
повне право повернути й отримати гроші назад. У посилці, разом із моїм замовленням, прийшла карточка повернення, яку я, якщо потрібно, повинна була б
заповнити і відіслати разом із невдалою покупкою, якщо така трапилася.
Тепер слухайте уважно, друзі, у якому випадку я могла би це повернути. Тобто, причини для повернення виписані в стовпчик
на тій же карточці від магазину. Я мала би поставити тільки галочку біля «моєї» причини.
Отже, причини повернення:
1. Річ завелика.
2. Річ замала.
3. Важко вдягається.
4. Дефективна.
5. Не подобається стиль.
6. Не подобається тканина.
7. Не подобається колір.
8. Передумала купувати цю річ.
9. Отримала річ у подарунок, не подобається,
тому і повертаю.
10. Не те, що я очікувала.
11. Річ отримано пошкодженою.
12. Отримано не ту річ.
Ну як вам?!! Я особливо «стирчу» від формулювання «передумала купувати цю річ».
Йпрст, і коли вже українська торгівля навчиться ТАК працювати?! У якому столітті?
Марія ЗАВАСКІ.
Про автора. Марія Заваскі – незалежний
журналіст, серце і життя якої розривається між двома країнами,
Україною та Канадою. У Канаду закохалася несамовито, але
водночас і України розлюбити не може. Види ностальгії за
Україною – харчова, за друзями, ну і, здається, все. Видання «Наш
ДЕНЬ» Марія, за її словами, полюбила з першого погляду і обіцяла
писати для нас час від часу. Як буде натхнення. А ми бажаємо, щоб
воно було частіше, і вітаємо Марію на сторінках «Нашого ДНЯ»!
Стиль письма автора збережено повністю, без
коректив.

P.S.

Дозвілля
ники журі не приховували своїх вражень від виступу тернополян. «Такі маленькі діти – і
так чудово співають!», – із захопленням ділилися враженнями професори європейських
консерваторій.
Тепло зустріла маленьких хористів і публіка. Костюми в клітинку, у яких «зоренята» виступають тридцять років, уже впізнають на світовій
сцені.
– Поляки аплодували нашим дітям стоячи, – зі сльозами на очах розповідає Ізидор
Доскоч.
Після конкурсу тернополяни виступали у так званому концерті дружби в старовинному соборі, зал якого був
заповнений людьми. А повернувшись у Тернопіль, потішили своїх прихильників виступом в обласній філармонії. Публіка довго не відпускала виконавців, були овації та
квіти…
Влітку «Зоринка» йде на канікули. А ближче до осені знову зазвучать голоси дітей, які
співають, мов ангели…
До речі, у школу приймають
малечу з шести років. Навчають тут не лише співу та музиці, а й шляхетності, відповідальності. Приходьте зі своїми
дітьми – двері «Зоринки» відчинені для всіх.
Антоніна БРИК.

Запрошуємо читачів «Нашого ДНЯ» надсилати у редакцію листи, вести блоги на сайті видання – www.nday.te.ua, ділитися своїми
фотографіями, враженнями, новинами. Будемо раді пропозиціям, побажанням, зауваженням прихильників нового часопису.

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом.
Хай він буде добрим!

Українські анекдоти

Люся Сидорова
чекала-чекала принца
на білому коні, а прискакав листоноша і доставив їй пенсію.
***
Поки чекаєш свого єдиного на все життя чоловіка, можна іноді
відлучатися заміж.
***
Гаразд, я змирилася з тим, що принців не
буває, але хоча б козла я
свого дочекаюся?!
***
Сиджу думаю, що
сьогодні на вечерю:
«втомилася» чи «не
встигла»?..
***
У чоловіка зламалася
машина посеред дороги.
Він намагється її полагодити, але не може знайти причину неполадки.
Під’їжджає джип, із нього виходить «браток».
Оглянув машину і запитує в чоловіка:
- Колесо копнув?
- Так.
- Дверима гримнув?

- Так.
- Ну, тоді я не знаю,
як ще можна полагодити машину.
***
Даішник зупиняє
«Запорожця», який рухається зі швидкістю більше 200 км/год:
- Ви їхали зі швидкістю більше дозволеної.
- Так, я винен. Але й
ви зрозумійте: до мене
теща приїжджає.
- Поспішали її зустріти?
- Ні, утекти якнайдалі, доки є шанс.
***
- У тебе теща в якій
галузі працює?
- У медичній.
- Терапевт?
- Ні, п’явка. Кров
смокче.
***
Відправив тещу в
круїз на теплоході “Чапаєв”.
Не “Титанік”, звичайно, але надія є.

ГОРОСКОП
З 12 по 18 червня
Овен
Зараз не зовсiм доречно
щось змінювати в життi або
експериментувати. Не намагайтеся бути лiдером, бережiть
сили. На цьому тижнi очікуйте
фiнансових надходжень.
Телець
Вашi дiї та мотиви – це загадка для оточуючих, а вам, у
свою чергу, важко зрозумiти
iнших людей. Щоб змiнити
ситуацiю, будьте вiдвертiшi.
Близнюки
Настав перiод для змiн у
життi, смiливо берiться за новi
справи – удача на вашому боцi.
Вихідні радимо провести в
компанiї друзiв.
Рак
І на роботi, i на вiдпочинку
розглядайте вигiднi та цiкавi
варiанти. Начальство побачить
нарештi вашу працьовитiсть,
тож винагорода вже у вашiй
кишенi.
Лев
Не нарiкайте на долю,
все залежить вiд вас самих.
Знайдiть можливiсть зайнятися домашнiми справами. Корисною стане робота над помилками.
Діва
Останнiм часом ваше життя нагадує дежа вю, але все
вiдбувається на вашу користь зi знаком «плюс». Уникайте незрозумiлих ситуацiй,
на роботi можливi iнтриги та
плiтки.
Терези
Що стосується роботи,
дуже важливо придiлити увагу давнiм проектам. Друзi та
близькi зроблять вам цiнну
послугу. У декого з’явиться
можливiсть
поїхати
на
вiдпочинок за кордон.
Скорпіон
Щоб реалiзувати новi iдеї,
закiнчiть те, що почали ранiше.
На перший план вийдуть стосунки з колегами, не соромтеся
визнавати поразку. Фiнансовi
прибутки стануть для вас приємною несподiванкою.
Стрілець
Мудрiсть i терпiння, як
завжди, дуже доречнi. Не
конфлiктуйте з близькими, не
намагайтеся нав’язувати комусь свою думку.
Козеріг
На цьому тижнi вам треба
буде зробити нелегкий вибiр i
поставити крапку у давнiх справах. Завдяки позитивному настрою зможете залучити друзiв
до спiльних проектiв.
Водолій
Ваша впертiсть, як не дивно, допомагає долати труднощi
не тiльки на роботi, а й у
спiлкуваннi. На вихiднi не засиджуйтеся вдома.
Риби
Щоб досягти кращих
результатiв, проявiть свою
оригiнальнiсть. Ваша пiдтримка
дуже потрiбна друзям i близьким. У поїздках будьте готовi до
приємних сюрпризiв.

