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Слово до читачів

Це тільки
світанок
«Нашого ДНЯ»
С
ьогодні у нас маленький ювілей
– «Наш ДЕНЬ» вдесяте завітав
до вас, дорогі наші читачі. Так,
ми ще дуже мало часу з вами. Але
тим більше приємно, що тижневик
уже відомий у краї і ми чуємо на
свою адресу немало теплих слів.

Не будемо лукавити: сьогодні нелегко увійти на газетний ринок. Та ми віримо: усе буде добре. Тому, що у кожен написаний рядок ми вкладаємо чесну працю, душу і свою любов – дуже щиру – до
вас, шановні читачі. Звісно, не усі ще про
нас знають, особливо у глибинці. Тож ми
вдячні поштарочкам, які доносять людям інформацію про «Наш ДЕНЬ».
А якщо ви зараз тримаєте у руках газету, розкажіть, будь ласка, про неї своїм друзям, рідним, знайомим. Вам сподобався тижневик чи окремі публікації у
ньому? Поділіться своїми думками з іншими. Купіть газету в кіоску чи передплатіть її. Таким чином ви підтримаєте нас. Адже за «Нашим ДНЕМ» не стоїть
жодна партія, ані заїжджі олігархи, які
уже нині шукають трибуни на майбутні
вибори, ні місцеві багатії. Бо це означало
б – бути залежними, а не відвертими та
чесними.
Ми творимо для вас, дорогі читачі, те,
що самі дуже любимо – нову, незалежну,
професійну газету. Ви помітили: тільки
у нас - авторські матеріали про неординарних людей, цікаві події з різних куточків області, відверта правда про українських і місцевих чиновників. А ще – найтепліше «Сімейне гніздечко».
Пишіть нам, підказуйте теми, телефонуйте, запрошуйте у свої міста та
села, щоб ми могли розказати багатьом
іншим читачам про цікаве й гарне довкіл
або допомогли вирішити чиюсь проблему.
І нехай у ваших оселях з «Нашим ДНЕМ»
усе буде добре.
Головний редактор
«Нашого ДНЯ»,
заслужений журналіст України
Зіна КУШНІРУК.

Заліщицьким медикам можуть позаздрити
спеціалісти європейських клінік
На фото: щаслива мама двійняток Софійки та Максимка Мар’яна Джуган
із Заліщиків з медсестрами Оксаною Вітовською і Марією Тихович.

Триває передплата на тижневик
«Наш ДЕНЬ» індекс -

68710

1 місяць - 7,14 грн. (ціни вказані
3 місяці - 20,82 грн. з послугами
4 місяці - 27,51 грн. “Укрпошти»).
Передплатити газету можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.
«Тернопільводоканал»
оштрафували на 300 тисяч

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала КП «Тернопільводоканал» на 300 тисяч гривень за зловживання
монопольним (домінуючим) становищем. Підприємство займає монопольне становище на ринках послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення
у межах Тернополя. КП «Тернопільводоканал» при видачі технічних умов нав’язувало окремим споживачам
необґрунтовані вимоги щодо встановлення лічильника води у метрологічному класі «С» із передавачем імпульсів та радіомодулем, аналогічним «Scout P2», виробництва компанії «Sensus». Такі дії підприємства є
порушенням пункту 2 статті 50 та частини 1 статті 13
Закону «Про захист економічної конкуренції».

Детальніше - 5 стор.

Погода в Тернополі і області

14 серпня - хмарно з проясненням,
дощ, температура повітря вночі 16-17, вдень
21-22 градуси тепла.
Схід сонця - 6.06, захід
- 20.38.
15 серпня - хмарно з проясненням, можливі опади,
температура повітря вночі 1516, вдень 22-25 градусів тепла.
Схід сонця - 6.07, захід - 20.36.
16 серпня - хмарно з проясненням, температура повітря вночі 13-15, вдень 22-24
градуси тепла. Схід сонця 6.09, захід - 20.34.
17 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі

13-14, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця
- 6.10, захід - 20.32.
18 серпня - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 14-17,
вдень 26-27 градусів тепла.
Схід сонця - 6.12, захід - 20.30.
19 серпня - вдень ясно, без
опадів, увечері можливий короткочасний дощ, температура повітря вночі 16-17, вдень
27-29 градусів тепла. Схід сонця - 6.13, захід - 20.28.
20 серпня - хмарно з проясненням, без істотних опадів,
температура повітря вночі 1416, вдень 24-25 градусів тепла.
Схід сонця - 6.14, захід - 20.26.

Магнітні бурі у серпні
14 серпня – з 16.00 до 18.00;
17 серпня – з 12.00 до 14.00;
22 серпня – з 2.00 до 5.00.
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А про українську

недуга
бюрократів

рупа науковців нещодавно
відкрила небезпечне,
підступне і заразне
захворювання ХХІ століття службово-професійний маразм
(СПМ).
Вражає недуга насамперед посадових
осіб державної влади та органів самоврядування. Передається через засоби спілкування: мову, письмо, паперові та цифрові носії.
Насамперед, страждають після потрапляння вірусу розумово-інтелектуальні та
рефлекторно-поведінкові характеристики
людини (якщо такою після захворювання
її можна вважати).
Найхарактерніші симптоми: хвороблива манія величі, зверхнє ставлення до підлеглих і оточуючих, манія вседозволеності,
фанатична потреба написання безглуздих
та брехливих документів, запопадливість
перед вищими по посаді, грошолюбство.
При загостреннях недуги у хворого неозброєним оком видно характерну ознаку
- на лобі написано: «Я начальник, ти - дурак».
У випадку тривалого (хронічного) періоду протікання захворювання, недужий
перетворюється з людини розумної у щось
на кшталт монстра - злу стопоходячу людиноподібну істоту.
А в осіб, котрі запустили хворобу, виникають ще й недуги-сателіти: алкоголізм,
баблоголізм, бабоголізм тощо.
Помічено, що найбільше поширена хвороба у країнах СНД.
На СПМ хворіють, найперше, ті, що перебувають на посадах, пов’язаних із веден-

Тема тижня

Д

ням документів насильницького типу стосовно простих громадян.
Стовідсоткова ймовірність захворіти
на важку форму СПМ загрожує підстаркуватим чиновникам, які в дитинстві перенесли коклюш, свинку, скарлатину, або падали ницьголов з вишні, груші чи горіха.
Слід відзначити, що в Україні, Росії і Білорусі ця хвороба молодшає і вже вражає й
не дуже старих бюрократів.
Рецепт ліків від СПМ: беремо одну частину корення чемериці (без ГМО), викопаного рано-вранці у день біснуватих (Хелловін), додаємо дві частини дурману подрібненого і три частини трави борщівника (сухої). Все це круто заварити і пити як

чай під пильним наглядом лікаря з психлікарні.
Для швидкого одужання, або з метою
профілактики, після перших проявів хворому потрібно читати Біблію, Конституцію
України, Кримінальний кодекс, Цивільнопроцесуальний кодекс. Допомагають також читання інших законів України, а також щоденна молитва.
Бажаю не хворіти, а тим, хто вже захворів - швидкого одужання!
Кость НЕБАЙДУЖИЙ,
волонтер-розповсюджувач
корисної інформації від
міжнародного департаменту
нових захворювань ЄЕП-2013.

ЗАБУЛИ

о курортного сезону
наступного року в
кримських містах
встановлять півтори тисячі
туристсько-інформаційних
вказівників, які розмістять
біля туристичних об’єктів
у Бахчисараї, Керчі,
Алушті, Судаку, Євпаторії,
Сімферополі та Севастополі.
– повідомляє «УП».
Таку ініціативу чиновників автономії можна було б лише вітати,
проте…
Вже перші взірці майбутніх інформаційних знаків викликали неабияке здивування громадськості півострова, адже текст подано
лише російською та англійською
мовами.
Відсутність на вказівниках
української мови голова кримської
громадської організації «Український дім» Андрій Щекун вважає
грубим порушенням Конституції
України.
Також здивований урядовою
інформацією про двомовні вказівники і експерт проекту «Диверсифікація і підтримка туристичного
сектора Криму» Рустем Тагіров:
- Принципове рішення ще не
ухвалили ні у міністерстві, ні в проекті. Крапку ставити ще рано. Проект зараз оголошуватиме тендер
щодо виготовлення цих вказівників. І не проблема, щоб там було
кілька мов. Справа у тому, що інформація має поміститися у формат табличок. Я ж вважаю, що
українська мова на них, як державна, має бути присутня.

Можете уявити Азарова у якості… водія таксі?

або Українські політики в народ не ходять

У

країнах Заходу деякі політики хочуть на
власні вуха почути, що насправді про них і про
ситуацію в державі думають прості люди, тому
інкогніто йдуть в народ.

Свіжий приклад. Норвезький прем’єр-міністр Йенс
Столтенберг провів робочий
день у якості... водія таксі. Про
намір «змінити професію»
прем’єр, звісно, нікого не повідомив. Його цікавили погляди,
міркування, думки звичайних
виборців. А таксі - саме те місце, де можна почерпнути багато корисної інформації.
Як повідомляє «ВВС News»,
спілкування з пасажирами
було записано на приховану
камеру. Відео стане частиною
передвиборчої кампанії і буде
розміщене на сторінці Йенса
Столтенберга у Facebook.
Далеко не всі пасажири
впізнавали свого прем’єра. А
говорили переважно про політику, освіту тощо. «Для мене
дуже важливо, що насправді
думають люди», - наголосив
прем’єр-міністр Норвегії.
Уявити главу українського
уряду Миколу Азарова за кермом таксі у принципі неможливо. Наші політики не можуть дозволити собі опуститися до рівня пересічного гро-

мадянина. Та ще й без охорони! Без супроводу! Без перекриття вулиць! Ба, навіть чиновникам нижчих рангів приємно й комфортно перебувати поза зоною досяжності від
простих людей. Їх думка народу мало цікавить.
А люди хотіли б знати, коли
нарешті закінчиться «пакращення» і почнеться нормальне життя. Хотіли б висловити
своє ставлення до «слуг народу», недолугих українських законів, політики. Розповісти,
як перебиваються від пенсії до пенсії чи від зарплати - до
зарплати. Як шукають роботу.
Що думають про ціни, дороги...
Отож, як констатують експерти, значне число українців
вважає, що держава повинна
створити умови, аби громадяни могли собі забезпечити гідний рівень життя. Такої думки, за словами соціолога Ольги Балакірєвої, дотримується
молодь і люди середнього віку.
Реально ж, чимало представників саме цієї категорії наших співвітчизників залиша-

ють Україну у пошуках гідних
заробітків і ліпшого життя.
Незважаючи на зменшення населення держави, відтоку за кордон робочої сили, спаду вітчизняного виробництва
- в Україні величезний чиновницький апарат. За останні вісім років чисельність держслужбовців зросла на 30 тисяч
осіб! А яка втіха від цього рядовим українцям?
Навіть «реформатор» Сергій Тігіпко визнав: у нашій
державі - занадто багато чиновників. І це, у першу чергу, неабияке навантаження на
бюджет, а не гарантія того, що
громадянин отримає якісні послуги від держави. Пересічні
українці «мало не щодня стикаються зі складною і заплутаною бюрократичною машиною, яку ми ніяк не наважимося кардинально реформувати.
І поки не змусимо її працювати ефективно, перевівши більшу частину адміністративних
послуг в електронний формат,
наша держава так і залишиться далекою від потреб громадян», написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Тігіпко.
Привілеями в Україні користуються ті, хто так і не зу-

мів створити нормальних законів, годував людей обіцянками тощо. Наприклад,
депутати-пенсіонери. На початок року, за повідомленням
Пенсійного фонду на запит видання «Тиждень.ua», їх налічувалося 1019 осіб. Середній
розмір пенсії екс-нардепів - 15
тисяч 427,28 гривні. Для порівняння: середня пенсія для
працівників освіти станом
на 1 січня цього року склала
1119,89 гривні.
Якби Микола Янович таксував, як його норвезький колега, то варто було б запитати: чому, попри висновки західних експертів (і деяких вітчизняних також), що Україна - на шляху до фінансового
провалля, Кабмін виділяє Вищій раді юстиції 21,98 мільйона гривень на реконструкцію
адмінбудинку, зведення господарських споруд та закупівлю
обладнання для адмінбудівлі? Це - найнагальніша справа
державної ваги?
А західні експерти, як інформують іноземні ЗМІ, попереджають: золотовалютні резерви нашої держави перебувають на критичній межі у 22,7
мільярда доларів і невдовзі не

зможуть покривати об’єм тримісячного імпорту, що означає
небезпеку дефолту. Тому Україна опинилася перед традиційною дилемою: далі брати гроші в борг під все вищий відсоток, чи проводити непопулярні та важкі для населення реформи.
Імовірно, держава влвзатиме у чергові кредити. Причина
цього - майбутні президентські
вибори. Віктору Януковичу зараз не з руки дратувати електорат. Адже за реформи розплачуються прості виборці. За
кредити - також. Але у цій ситуації легше пересічному українцеві навішати локшину на вуха,
мовляв, треба рятувати державу чи щось подібне. Підвищення ж, приміром, вартості газу,
води, світла громадяни сприймуть болючіше та образливіше. І в результаті Віктор Янукович може недорахуватися необхідного числа галочок у виборчих бюлетенях.
Повертаючись до відкритості, прямого спілкування з
людьми, в Україні є дуже небагато політиків та чиновників, які відважуються на подібні кроки. Бо не бажають, не
вміють слухати правду. А щоб
піти в народ?! Вони цього просто бояться.
Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬ
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«Софійка щоранку просила,
щоб з нею погралися в школу»

В

она вже вміє читати по складах і набирає вправи на комп’ютері, бо через
хворобу їй важко писати ручкою. Після народження малечі поставили
діагноз ДЦП. Та завдяки зусиллям батьків дівчинка росте, розвивається
та бореться з важкою недугою. Свої досягнення Софійка робить наперекір
долі та суспільству, яке досі не готове приймати людей інакших, ніж усі. Щоб
переконатися в цьому, варто прогулятися центральними вулицями. Ви дуже
рідко побачите людей у візках – вони просто не в змозі подолати стрімкі сходи в
будинках і тролейбусах, високі бордюри та байдужість навколишніх.

Акушери
не розповідали
про хворобу

У сім’ї тернопільських лікарів Наталі та Олександра Шідловських це була друга довгожданна донька. Звістка про
хворобу маленької була шокуючою: акушери навіть не одразу розповіли про це молодій
мамі.
– Софійка моя хворіє дитячим церебральним паралічем, тяжкою формою, але радість в тому, що донька розмовляє, вона адекватна. З її
боку немає проблем з соціальною адаптацією, на відміну від суспільства, яке не
сприймає таких дітей. Після
садочка психолого-медикопедагогічна комісія вирішила,
що вона повинна навчатися
індивідуально. А в нашій країні це означає ледь не обкрутити квартиру колючим дротом і
нікуди не виходити. Ми з чоловіком працюємо, старша донька навчається на відмінно у
5-ій школі. У нас навіть думки
не виникало, щоб закрити дитину в чотирьох стінах.
У Тернополі є обласна
школа-інтернат для дітей з
ДЦП і наслідками поліомієліту. Завдяки підтримці її директора Ірини Король зібрали ще
одну комісію, і Софійці таки
дозволили навчатися не вдома, а в цьому закладі. Але з однією умовою: дівчинку, яка пересувається на візку, повинні
супроводжувати рідні.
– За кордоном таким дітям
допомагає соціальний працівник, – зауважує пані Наталя. –
У нас усе лягає на плечі рідних.
Торік Софійка відвідувала підготовчий клас. З нею, фактично, навчалася моя мама, яка
переїхала з сусідньої Хмельницької області. Адже школаінтернат – двоповерхова, а в
ній навіть немає ліфта, щоб
перевозити дітей у візочках.
Відсутній і облаштований заїзд до закладу, батьки й педагоги не раз зверталися в різні інстанції, але далі обіцянок
справа не йде.
У грудні минулого року Софійка перенесла непросту операцію і майже шість місяців
пролежала в гіпсі та спеціальному обладнанні. Дівчинка сумувала за новими друзями й
уроками. Щоранку вона вставала і просила бабусю: «Давай

Щасливі разом.
гратися в школу...».
– Чому зникає надія? – запитує і відповідає пані Наталя.
– Тому що через неадекватні
рішення отаких комісій, перепони з боку держави хворі залишаються наодинці зі своєю
недугою. Їх потрібно вивозити в світ, бо з’являється озлобленість і зневіра, й вони можуть просто звести рахунки з
життям.

Місто-фантом:
Тернополя у візку
не побачиш

Щоб допомагати таким діткам, як Софійка, у 2006 році
пані Наталя заснувала спілку
«Крила ангела». Сьогодні вона
об’єднує більше 80 родин, у
яких виховують хлопчиків і дівчаток, хворих на церебральний параліч. Щороку таких дітей, зауважує жінка, стає більше. Бар’єри ж – залишаються.
– Нині багато говорять про
інклюзивне навчання, коли
учні з інвалідністю відвідують
звичайні школи. Його начебто
впроваджують і на Тернопіллі.
Та школи області не пристосовані для дітей з руховими порушеннями! Відсутні ліфти,
пандуси. Держава закуповує
шкільні автобуси, але в жоден
не можна піднятися у візку, –
каже пані Наталя.
Абсолютно непристосований для людей з різними
функціональними
проблемами і Тернопіль. Викладаючи нову дорожезну бруків-

ку, комунальники «забувають» облаштувати кілька рейок, які б допомагали виїхати
на бордюр. Тролейбуси купують зі сходинками, а пандуси,
коли вони є, нагадують екстремальні гірки. І якщо нагору кілька людей ще зможуть
витягнути візок з дитиною, то
донизу – недовго й розбитися.
– А скільки в Тернополі літніх людей, які не можуть самостійно пересуватися, – зауважує пані Наталя. – Але вони
будували це місто! Хіба настільки складно зробити вулиці зручними для всіх? Мільйони гривень витрачають на
сквери, доріжки, фонтани... Невже не можна на чомусь зекономити, щоб й інваліди побачили цю красу? На жаль, влада
через потреби таких людей переступила. Хоча, не дай Боже,
від аварій, хвороб і їх наслідків
не застрахований ніхто...
28 серпня у Тернополі святкуватимуть День міста. Жінка
пропонує візочникам, які зможуть доїхати до центру, влаштувати своєрідний марш. І
посадити у свій «транспорт»
хоч одного представника влади, аби нагадати, які перепони доводиться їм долати щодня.
– Буває, їду з донькою на
візку, який не можу засунути в старий тролейбус, і починається злива, – каже пані Наталя. – Іноді дитина і під снігом мокне... А скільки разів бачила, як інвалід поспішає до
маршрутки, і водій зачиняє пе-

9-річна Софія
Шідловська з
Тернополя, якій
лікарська комісія, фактично,
забороняла навчатися з іншими дітьми, готується стати першокласницею
і мріє про те,
що коли-небудь
зможе ходити.
ред ним двері! Ситуації бувають різними, та головне – щоб
люди не відверталися. Боляче,
коли перехожі з цікавістю дивляться, чи зможе візочник самостійно переїхати бордюр.

«Чому не ходить
донечка?!.»

За словами пані Наталі, поодинці вирішувати проблеми складно, тому матері й
об’єдналися у спілку «Крила
ангела». Залучивши меценатів, відновили центр реабілітації при міській дитячій поліклініці, що на вулиці Федьковича. Возять діток на іподром
для лікувальної верхової їзди.
Шукають спонсорів, пишуть
гранти. За кордоном дивуються з наших проблем, бо в них ті
ж пандуси на вулицях – це елементарно.
Різноманітні перепони, за
словами пані Наталі, зробили
її сильнішою. Хоча буває і сум,
і депресія.
– Як лікар і жінка я так ра-

дію, коли маленькі діти ходять! Але болить: чому не ходить моя Софійка? Це не заздрість, просто біль, який не
минає. Іноді донька питає:
«Мамо, що тобі допомогти?» Я
кажу: «Соня, треба піти в магазин». І вона уявляє, що йде за
продуктами.
Така малеча, як і квіти, потребує постійного догляду, каже
жінка. Допомагає молодшій сестричці старша Владислава, в
усьому підтримує чоловік.
Хоча, на жаль, буває поіншому. Чоловіки не витримують і залишають родину, і весь
тягар падає на жінку. Або ж
батьки соромляться того, що
їх дитина інвалід, і не оформляють належних документів,
щоб одержувати хоч якусь допомогу.
– Матері таких дітей не завжди усвідомлюють, наскільки вони достойні, – зауважує
пані Наталя. – Є притча про те,
чому жінкам Бог посилає особливих малят. Тому що вони
мають усі ті якості, що дозволять зробити дитину щасливою.
У вересні Софійка збирається в перший клас і радіє,
коли спілкується з дітьми. А
ще вона дуже хоче навчитися
ходити...
– Це дорослі можуть втрачати віру, а діти так щиро сподіваються, – каже її мама.
Дуже хочеться, щоб мрії маленького ангела не залишилися непочутими…
Антоніна БРИК.
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Що не так
у файному місті?

Медіа-проект «Нашого ДНЯ»

Замість австрійської бруківки –

ТРОТУАРНА ПЛИТКА?

Т

ернополяни жваво обговорюють у
соціальних мережах реконструкцію арки
залізничного моста біля так званого «6
магазину».
На перший погляд, ніби й добру справу роблять дорожники, розширюючи проїжджу частину шляхопроводу. Ось тільки дехто звернув увагу, що замість «вічної» австрійської бруківки, яку там встелили ще кільканадцять
років тому, ремонтники зараз кладуть… тротуарну плитку львівського виробництва.
«Куди ж поділи стару добротну базальтову бруківку - наразі невідомо» - пише у мережі «Вконтакте» Антон Марчевський, додаючи фотографії, датовані 10 серпня ц.р.
Уважно роздивився світлини і здивовано знизав плечима: «Це ж треба додуматися, щоб мостити тротуарною
плиткою дорогу. Вона ж недовговічна, і, покладена просто на пісок, навряд чи довго витримає навантаження від

безперервного транспортного потоку».
Зрештою, спеціалістам таки краще знати, що і куди
вкладати. А, може й справді, все вийде на краще та ще з
візерунком посередині шляхопроводу.
Ніби на підтвердження мого оптимізму, вчора на сайті
Тернопільської міської ради з’явилася інформація: «Для
реконструкції моста біля «шостого магазину» використовують дорожню плитку, яка прослужить 25 років». У
ній начальник відділу технагляду міськради Олег Вітик
наголосив: «Для ремонту проїжджого полотна ми використовуємо не тротуарну, а дорожню плитку, товщина
якої 8 сантиметрів. Цю плитку обробляємо спеціальним
розчином і термін її експлуатації складає 25 років».
І хоча слова чиновника не співпадають із зафіксованими на фото технічними параметрами виробника плитки, все ж із висновками доцільно зачекати, адже незабаром тут відновлять рух транспорту.
Юрко СНІГУР.
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Трагічна доля З

костелу

далеку
Петропавлівський
костел, що в селі
Турильчому на
Борщівщині,
виглядає
велично і гарно.
Але варто
підійти ближче
і в очі кидається
неймовірна
убогість та
занедбаність
храму.
Збудували римокатолицький костел
у Турильчому у 1871
році. Доля храму виявилася трагічною. Відправ
тут не було з часів війни.
Радянська влада облаштувала в костелі зерносховище. Споруда почала занепадати, руйнуватися…
Зайшла до храму через вибиті двері. Побачене вразило. Підлога встелена сміттям,
битою цеглою. Порпаються
кури. Бавляться у війну діти.
На стінах видряпані лайливі слова. Через великі дірки у
склепінні заглядають небеса
- дах може завалитися будьякої миті. Жодної шиби у вікнах. Лише дивом зберігся
вівтар із розп’яттям та апостолами по боках. Хтось поставив тут живі квіти…
Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

А ще кажуть, що Тернопільщина
Разом з тим, за цей же період
у порівнянні з 2011 роком майже
найбідніша…
на 40 відсотків зросла кількість

Н

айбільший
задекларований
українцем дохід
за 2012 рік перевищує
7 мільярдів гривень,
повідомили в прес-службі
Міністерства доходів і
зборів.
Усього за підсумками кампанії
з декларування доходів, четверо
наших співвітчизників задекларували дохід понад мільярд гривень. Відтак, найбагатші українці
живуть у Донецькій і Тернопільській областях, а також у Києві.
Минулий рік став першим в історії декларування, коли українські платники податків офіційно
заявили про доходи, що перевищують мільярд гривень.

мільйонерів - з 2291 до 3770 осіб.
Загальна сума задекларованих доходів також зросла на 23
відсотки - до 48,7 мільярдів гривень. Майже половину цих грошей заробили мільйонери.
До речі, торік старший син
президента Олександр Янукович задекларував 579 232,2 тисяч гривень доходів, а от декларацію найбагатшого в Україні бізнесмена Ріната Ахметова не оприлюднили.
Зрештою, рахувати гроші у
чужій кишені – справа невдячна. Ось тільки цікаво, хто з тернополян рахує мільярди у власній. Та це, зазвичай, не для преси,
бо, якщо знатимуть прізвище, можуть запитати, де взяв.

Податкова соціальна пільга для самотньої мами

- У сім’ї помер батько. Чи має право дружина, яка виховує двох неповнолітніх дітей, на підвищену податкову соціальну пільгу до заробітної плати?
М. Тимченко, м. Тернопіль.

Відповідає фахівець інформаційно-комунікаційного відділу Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у області:
Так. Оскільки самотня мати має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків звичайної податкової соцпільги. У цьому році - це 860,25 грн. на кожну дитину віком до 18 років.
При цьому, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, визначається як добуток суми 1610 грн. та відповідної кількості дітей. Тобто, у вашому випадку заробітна плата не повинна перевищувати 3220 грн.
Дана норма регулюється пп. 169.1.2 та пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст.
169 розділу IV Податкового кодексу України.

Здоров’я
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Заліщицьким медикам можуть позаздрити
спеціалісти європейських клінік
Щ

е зовсім недавно цей лікувальний заклад
був схожим на інші, такі ж районні установи.
А подекуди перебував і в гірших умовах:
старі приміщення, не вистачало сучасної апаратури.
Нині ж на місці колишніх розкиданих корпусів
побачите упорядковане медичне містечко з дитячим
майданчиком, лавочками, де пацієнти можуть присісти,
відпочити. Довкіл – акуратні газони, милують око квіти.

Головний лікар
Василь Оскоріп
Трішки історії. Коли два роки тому голова ОДА Валентин Хоптян вів мову про
залучення у реконструкцію Заліщицької Лікар-фізіотерапевт Любов Бриндзола, медсестра
ЦРЛ коштів відомого земляка Дмитра Фір- Олександра Толуб’як і заліщанка Марія Лопушняк
таша, скептиків було немало. Поговорять, мовляв, і на тому станеться. Але
за короткий термін з’явилася повністю перебудована, оновлена, оснащена
новітнім обладнанням лікарня. Нині
сюди їдуть за медичною допомогою,
на обстеження не лише з інших районів нашої області, а й сусідніх регіонів.
Та й чого гріха таїти: того, що є зараз у
віддаленій від Тернополя районній лікарні, на жаль, немає навіть в обласних спеціалізованих клініках.
З керівником закладу Василем Михайловичем Оскоріпом йдемо у відділення. До речі, усі робочі місця –
комп’ютеризовані, підключені до інтернету та головного сервера, де сформована база даних медичного обліку, діагностичних обстежень. 70
комп’ютерів лікарні поставив Дмитро Старша медсестра Марія Дорошенко,
Фірташ.
З прикрістю пригадую, як недав- медсестри Оксана Сорока і Наталя Запорожан
но мій знайомий літі, затишні палати,
кувався в одному
де лежать двоє-троє
з обласних заклапацієнтів. До кождів у хірургічному
ної палати підведевідділенні. У палана вода, є туалети.
тах – по шість-сім
Кажуть: театр
ліжок, з прогнутипочинається з віми до землі, заіржашалки. Лікарня у
вілими пружинами.
Заліщиках – з оновВажкі, після операленого приймальноцій, хворі майже дидіагностичного відхають один одному Лікарі-травматологи Роман Піхлик
ділення екстреної
в обличчя. У Залімедичної допомоги.
щиках – скрізь чис- і Микола Іванський
Тут є вся необхідна
апаратура, щоб при
поступленні хворому надати одразу повноцінну медичну допомогу: при потребі провести певні оперативні втручання,
інтубувати тощо. Як зазначає завідуюча
відділенням Олена Буряк, усі дані про пацієнта заносять в елекронну базу.
Те, що сьогодні в лікарні є новітнє обладнання, дозволило розширити спектр
надання медичних послуг. Заліщицькі
травматологи, за словами головного лікаря, уже зробили більше двох десятків
операцій на кульшових суглобах. Хворі,
які були прикуті до ліжка, тепер ходять.
Молодша медсестра Галина Костинюк
– Наші медики, – каже Василь Оскоріп, – постійно підвищують свою кваліта операційна медсестра Оксана Козак

Лікар-хірург
Василь Українець
фікацію, їздять на курси вузької спеціалізації у
провідні клініки Києва, Харкова, Донецька. Взагалі, збільшилася кількість оперативних втручань, комплексних діагностичних обстежень.
Маємо нині в лікарні мамограф, п’ять сучасних
УЗД-апаратів, два дуже потужних флюроографи.
Один з рентген-апаратів – пересувний, його можна використовувати, коли трапляються аварії і необхідно надати людині першу допомогу. Не хочу
хвалитися, але маємо обладнання, яке відсутнє не
лише у лікарняних закладах області, а й України.
Ми й самі переконалися у цьому. У Заліщицькій ЦРЛ – кілька операційних залів з автономним освітленням, центральною подачею кисню,
сучасними столами, освітлювальними лампами. Електронно-оптичний перетворювач дозволяє одразу контролювати хід операції. На УЗДапаратурі можна обстежити серце і черевну порожнину, виявити захворювання щитовидної,
молочної залоз, м’яких тканин, гінекологічну патологію... До послуг пацієнтів зарубіжне стоматологічне обладнання, лабараторне. Один з апаратів
дослідить ваш організм на.... 700 параметрів!
Лікар-офтальмолог Людмила Осадчук демонструє
«Периком» - апарат, що визначає поле зору, патологію
сітківки, головного мозку.
Того дня ми завітали і у пологове відділення, де є все для комфорту мами та дитини. Ліжкатрасформери, нові кювези, дихально-слідкуюча апаратура, гарний м’який інвентар. А головне, як і в інших відділеннях, професійне і, водночас, добре ставлення персоналу до своїх пацієнтів.
Гордістю медичної галузі області є бригада швидкої медичної допомоги, яка здобуває призові місця у
міжнародних змаганнях. Цьогоріч заліщани у Польщі вибороли перемогу в колег з інших країн Європи
і стали першими. До речі, Дмитро Фірташ подарував
лікарні 6 нових автомобілів швидкої допомоги, один
з них – реанімобіль.
Однак, в одній газетній публікації неможливо розказати про все, що ми побачили у Заліщиках.
Але порекомендувати можемо: якщо є проблеми зі
здоров’ям – приїжджайте у цю затишну районну лікарню. А ще головний лікар просив подякувати голові облдержадміністрації Валентину Хоптяну, меценату Дмитру Фірташу, головам Заліщицької райдержадміністрації та ради Олегові Барчуку й Івану Дрозду.
Адже все, що зроблено, - для людей.
Зіна КУШНІРУК.
Фото Антоніни БРИК.
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Тернопільські даішники
працюють на «четвірку»

області побував заступник
начальника Департаменту
ДАІ МВС України полковник
міліції Володимир Резніков. Гість
оцінив роботу тернопільських
державтоінспекторів на тверду
«четвірку» за п’ятибальною шкалою
та розповів, чим насправді повинна
займатися ДАІ.

Володимир Резніков провів прийом громадян у Зборові і Тернополі. До нього звернулося
одинадцять осіб. Людей цікавило встановлення дорожніх знаків для зменшення швидкості
транспорту, введення заборони проїзду транзитного транспорту через місто, роз’яснення,
як отримати посвідчення водія нового зразка.
Гість нагадав про те, що посвідчення водіїв, видані ще за часів Радянського Союзу, будуть
дійсними лише до першого січня 2014 року і порадив не чекати до кінця року, а замінити до-

На Говерлі блискавка
вбила хлопчика
з Тернопільщини

11

серпня, близько
19 години, під час
спуску з Говерли
через удар блискавки
загинув 12-річний хлопчик.
Як повідомляє ТСН, родина з
Тернопільщини - батьки з 14-річним і 12-річним синами піднялись на найвищу гору України. З
ними було ще одне подружжя з
дитиною. Погода була сонячна.
Але коли вони спускались, раптом почалася гроза. 12-річний
хлопчик на якусь мить зупинився на камінці. І в цю мить у нього
влучила блискавка. Батьків, котрі йшли поруч, відкинуло ударною хвилею. У жінки - забій голови, в чоловіка - невелика подряпина. Вони намагались надати синові першу допомогу, допомагали й інші туристи. До лікарів спершу дотелефонуватись не
могли. Тому продовжили спускатись з тілом сина.
Врешті, коли зв’язалися з лікарями, ті порадили частково закопати дитину, аби отриманий
нею заряд пішов у землю. Біля
підніжжя гори батьки трохи прикопали хлопчика, але було вже
пізно. «Швидка» приїхала за дві
години після виклику.
Батьки кажуть: блискавка під
час грози була тільки одна - і саме
вона влучила у їхнього сина.

кументи на нові вже зараз. Адже взимку через
традиційний ажіотаж доведеться стояти в чергах. Також Володимир Резніков запевнив, що
людям, які приїздять в Україну з водійськими
посвідченнями інших країн, не потрібно хвилюватися, адже ці документи дійсні на території
нашої держави.
Заступник начальника Департаменту ДАІ
МВС України зазначив, що на даний час призупинили видачу посвідчень водія із безконтактним магнітним носієм – чіпом. Їх можна було
отримати лише в Києві. Завдяки змінам до законодавства вже незабаром цей документ стане доступнішим і дешевшим, адже бланки для
нього виготовлятиме державне підприємство.
На думку Володимира Резнікова, людина є слабким місцем в ланці: закон-порушниквідповідальність. Саме фотофіксація порушень
дорожнього руху забезпечить відповідальність
водіїв та справедливе покарання для порушників. До слова, за останні місяці в Департаменті
ДАІ звільнили 45 недобросовісних співробітників. Більше ста притягнули до дисциплінарної
відповідальності.
– Працівники ДАІ повинні сприяти водіям
на дорозі, а не лише виявляти правопорушення, – зазначив Володимир Резніков. – Боротися з аварійністю. Якщо інспектор відпрацював
зміну і на його ділянці не трапилось автопригод, ніхто не отримав тілесних пошкоджень, не
загинув, то його роботу можна оцінити на «відмінно». На сьогодні підрозділ ДАІ в Тернопільській області має показники в цьому напрямку
позитивні: загальна кількість аварій, у яких постраждали люди, порівняно з минулим роком,
зменшується. Тому роботу тернопільських автоінспекторів оцінюю на тверду «четвірку».
Юля ТИМКІВ.

За кермом легківки, яка наїхала на двох
жінок у Бучачі, був водій напідпитку

У

Бучачі сталася жахлива дорожня пригода.
40-річна мешканка райцентру загинула,
а її вагітну доньку з важкими травмами
доправили до лікарні.

Водій «Москвича», котрий наїхав на пішоходів, перебував у
стані алкогольного сп’яніння, повідомляє обласна міліція.
Матір з донькою повертались із продуктового магазину, не
сподіваючись біди. А 33-річний чоловік, посварившись вдома
з дружиною, вирішив проїхатися райцентром на авто. Неподалік цукрового заводу, на вулиці Галицькій, водій не впорався з
керуванням і виїхав на тротуар. Це стало фатальним для старшої жінки, яка померла у кареті швидкої допомоги. 17-річна
вагітна донька також потерпіла від наїзду автомобіля - отримала черепно-мозкову травму. Її забрали до реанімаційного
відділення центральної райлікарні, а згодом доправили до обласного медзакладу.
Працівники міліції затримали водія. Розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласного управління міліції.

Господарі
кримських пляжів,
або Де не можна відпочити
на півострові

Т

оп-10 найбільших власників кримського
узбережжя відкриває родина Віктора
Януковича.
До послуг самого Президента тут — чотири державні дачі й
резиденції із закритими пляжами, а також володіння у Севастопольській зоні. У ялтинському селищі Отрадноє (Массандра)
збудована на відчуджених від інституту “Магарач” землях вілла, відома як “Чайний будиночок”. Орендує дві ділянки землі
під дачею фірма “Пансіонат сімейного типу”, заснована структурами, близькими до сина Президента Олександра Януковича.
Цій же фірмі Рада Міністрів Криму у свій час «вділила» на березі
моря майже гектар землі. Без врахування прибережних зон у Балаклаві й Батілімані структури, пов’язані з родиною Президента, орендують в Отрадному пляжну зону площею не менше 1,77
гектара.

Друге місце рейтингу займає група “Приват” Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова, структури якої орендують
пляжну зону загальною довжиною берега 688 метрів.
Найбагатший бізнесмен Ринат Ахметов посів у рейтингу
третє місце. Його структури орендують півкілометра морського берега.
Четверте місце в рейтингу займає екс-глава Адміністрації
президента Віктор Медведчук, який опосередковано — через
дві київські, одну лондонську й три кіпрські компанії — володіє
ТОВ “Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».
Симеізька влада продала «Спорт-Туру» прибережну ділянку площею в 1,2 гектара – після того, як двома роками раніше
оформила право власності фірми на 5 побудованих будиночків.
Дружина Медведчука – телеведуча Оксана Марченко орендує в
Оползнєвому пляж довжиною 46 погонних метрів.
Олігарх Костянтин Григоришин - п’ятий у десятці «господарів». Через свої структури він використовує 433 метри найкращих пляжних територій Південного берегу.
Шосте місце – у будівельної компанії «Консоль-Лтд», створеної спікером кримського парламенту Володимиром Константиновим.
На сьомому місці в рейтинг поставлена родина Азарових,
яка володіє пляжною зоною біля набережної Гурзуфа. Є в родини й обгороджена власність із доступом до моря - у кооперативі
“Чехово” на однойменному мисі у Форосі.

На восьмій позиції у рейтингу - український олігарх, обраний
нардепом від Севастополя, Вадим Новинський, який став опосередкованим користувачем більше півкілометра пляжної смуги Судака.
Олігарх Василь Хмельницький посів дев’яте місце у списку.
В Алупці його структури використовують пляжну територію довжиною близько 400 метрів.
Замикає десятку російський олігарх і власник Національної Резервної Корпорації Олександр Лебедєв. У користуванні
структур олігарха – кримські пляжі довжиною в 358 метрів.
Рейтинг склав Центр журналістських розслідувань, ґрунтуючись на власних даних, - пише «Українська правда».
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лені документи. Іншими словами, постачальників із середньою ринковою
ціною з торгів зняли. Вартість палива ТОВ «Авіас» становила 10,71 грн./л,
ТОВ «Нафто-Комерц» - 10,62 грн./л,
ТОВ «Техойл» - 10,72 грн/л. Середня
ціна бензину А-95, за даними консалтингової групи «А-95», на АЗС складає
10,91 грн/л.

Регіонал визнав:
мовний закон приймали
для підтримки російської

В Україні 70 відсотків смертності пов’язані із вживанням неякісної
забрудненої води, повідомив ексголова екологічної інспекції Михайло Гуцол.
«Але запитайте будь-якого чиновника, і він вам скаже, що все гараз… Та
більшість хвороб і рак пов’язані з водою», - сказав еколог. Завідуючий кафедри екологічної Академії України
Микола Костров також зазначив: у нашій державі існують великі проблеми
із забрудненням водних об’єктів, через що потерпає здоров’я українців.
За його словами, стан водних ресурсів
- критичний. Це пов’язано з викидами
неочищених стічних вод у водні артерії країни.

Від апетитів наших
чиновників схопилися
за голову

Член Партії регіонів та голова
Асоціації болгар України Антон Кіссе заявив, що мовний закон, який рік
тому набув чинності й викликав чимало скандалів, приймали для підтримки російської мови, передає
ВВС. «Зрозуміло, що закон ухвалювали для підтримки російської мови, яку
ми любимо. Але він дає можливості для
врятування мов, які відходять в історію», - пояснив Кіссе. Однак, зазначив,
що через владу процес відстоювання
прав інших мов уповільнюється. «Позиція влади направлена тільки на ухвалення рішень щодо російської мови»,
- пояснив політик.

Посол США хоче
спілкуватися з українцями
у соцмережах

Джеффрі Пайятт - новий посол
США, має намір вести діалог з громадянами України за допомогою соціальних мереж Facebook, Twitter та
відеоблогів. За словами дипломата,
він і його колеги відповідають за представлення Америки громадянам України. Спілкування з українцями допоможе пояснити їм політику Штатів, краще зрозуміти їх очікування і збудувати
міцне партнерство між двома країнами. Дипломат також висловив зацікавленість у здійсненні візитів в усі регіони нашої держави.

Впливовий британський журнал «The Economist» перестав надсилати примірники своїх друкованих версій в Україну через вимагання хабарів, пише «Kyiv Post». Представники видання заявили, що «бізнес у цій країні можуть вести тільки
бандити». Британців приголомшило,
коли місцеві держчиновники зажадали від них «такі суми хабарів, що в «The
Economist» схопилися за голову». У всеукраїнському агентстві передплати кажуть, що проблему майже вдалося подолати шляхом тривалих переговорів і представники «The Economist» нібито готуються підписати нові контракти. «Kyiv Post» також пише: з аналогічними негараздами зіткнувся американський журнал «Harvard Business
Review», а кілька французьких видань
припинили надсилати торік в Україну
свої друковані версії через проблеми з
реєстрацією.

Гривню визнали найгарнішою валютою світу. Експерти Міжнародного
фінансового банку влаштували «конкурс краси» для грошей. Переможців
обирали серед півсотні найпопулярніших валют світу. Змагалися грошові
знаки, зокрема, в естетичному оформленні. Врахували судді й історичне значення малюнків на банкнотах. Також
гроші пройшли перевірку на міцність.
У результаті визначили п’ятірку найкращих. Перше місце дісталося українській гривні, далі - австралійський долар, євро, болгарський лев та американський долар.

Мінсоцполітики купив 95-й бензин на ціною, вищою за ринкову, повідомляє УНН з посиланням на «Вісник державних закупівель». Державний центр зайнятості Мінсоцполітики придбав 61,12 тис. літрів бензину А-95 за 764 тис. грн. Це були гроші фонду соціального страхування. Таким чином, літр А-95 пального коштував центру 12,5 грн. Постачальник палива - ТОВ «Карт-ойл ЛТД». Загалом
на конкурс було подано п’ять цінових
пропозицій. Однак варіанти компаній
«Авіас», «Нафто-Комерц» і «Техойл»
відхилили через неправильно оформ-

що нашим співвітчизникам найважче отримати візи від тих країн,
які віддалені від нас. Сусіди ж дають
візи охочіше. Серед тих, від кого візу
отримати легше, - Польща, Словаччина, Угорщина і країни Балтії. А ось Великобританія, Італія, Нідерланди належать до держав, з візами до яких існують проблеми. Вони ментально далекі від України, тож створюють багато перешкод. «Дуже часто вони можуть
вимагати документи, які нічого не підтверджують, або змушують претендентів на візи вдаватися до фальсифікацій», - констатує Ірина Сушко.

На «конкурсі краси» для
грошей перемогла гривня

Європа з бар’єрами
Найдорожчий бензин для
Керівник громадської організацентру зайнятості - за гроші ції «Європа без бар’єрів» Ірина Сушфонду соцстрахування
ко розповіла «Українському тижню»,
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Світ
Румунію хочуть
перейменувати: набридла
асоціація з циганами
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бираємо. Ось ваші речі. Сподіваємося,
ви зможете змінювати життя людей на
краще. Хай благословить вас Бог!» - написали злочинці. Пограбована служба є громадською організацією і надає
послуги безкоштовно. Місцеві правоохоронці були надзвичайно вражені таким вчинком крадіїв і заявили, що за
час їхньої служби нічого подібного не
траплялося.

Румуни розпочали збір підписів
за перейменування своєї країни на
Дакію. Саме так в античні часи називаОце потрусило!
ли територію, де жили племена даків,
і яка наразі входить до складу Румунії.
Автори петиції наголошують, що прагнуть позбутися асоціації назви держави з циганами-ромами або римлянами.
Петиція має зібрати 150 тисяч підписів, аби стати предметом розгляду парламентом країни. Стародавня держава даків сформувалася у II-I століттях
до нашої ери. У II столітті після Різдва
Христового Дакію завоювала Римська
імперія, після чого територію піддаМинулого тижня та території Євли романізації. Тепер землі історичної
ропи
сталося 429 землетрусів. Таку
Дакії входять, крім Румунії, до складу
Сербії, Угорщини, України та Молдови. статистику оприлюднив Європейський сейсмологічний центр. БільФранція - найбільша
шість із них зафіксовані на території
небезпека для ЄС
та островах Греції, а також у ТуреччиПрезидент Федерального резерв- ні. Одиничні малопотужні землетруси
ного банку Далласа (США) Річард Фі- сталися у Франції, Іспанії, Німеччині,
шер вважає, що основна загроза для Польщі. 11 серпня сейсмологи зафіксуєврозони виходить з другої за вели- вали землетрус магнітудою 4,5 бала за
чиною економіки регіону - Франції, шкалою Ріхтера в Румунії. Це був найа не з периферії. Так, французьке про- ближчий землетрус від території Украмислове виробництво скоротилося на їни.
1,4 відсотка. Експерти очікують й зниТретина росіян не знає,
ження ВВП. Крім того, у французької
хто такий Янукович
економіки є ще одна важлива проблеБільшість
громадян Росії добре
ма - безробіття. За підсумками першоставляться
до
України, кожен п’ятий
го кварталу воно сягнуло рекордної
говорить
про
покращення
відносин
позначки - 10,4 відсотка. Згідно з опидвох
країн,
але
при
цьому
близько
туванням, 84 відсотки французів упевполовини
вважають,
що
Київ
більнені, що президент Франсуа Олланд
ше
тяжіє
до
Заходу,
ніж
до
Москви,
не зможе скоротити безробіття до кінця року. Франція - друга за величиною засвідчило опитування фонду «Гроекономіка ЄС. Першою є Німеччина, мадська думка». Соціологи також запитали респондентів про їхнє ставлентретьою - Великобританія.
ня до чинного Президента України ВіВлада Латвії може
ктора Януковича та екс-прем’єра Юлії
Тимошенко. З’ясувалося, що 35 відсозапровадити податок
тків росіян не знають, хто такий Януна нездорову їжу
Латвійські урядовці пропонують кович, а 23 відсоткам невідома Тимообкласти акцизним податком шоко- шенко. Позитивно до них ставляться
лад, шоколадні та кондитерські ви- відповідно 25 і 11 відсотків опитаних,
роби, печиво, вафлі, цукор, кухон- негативно - 14 і 41 відсоток.
На Землі вже не цікаво?
ну сіль, маргарин, свинячий жир і
сало. Податки на нездорову їжу стали
Захотілося на Марс?
в останні роки популярним методом
боротьби з ожирінням. Крім того, влада балтійської країни має намір підвищити податок на алкогольні напої, тютюн, газ для автомобілів та природні
ресурси.

«Благородні» злодії

Понад сто тисяч осіб виявили бажання взяти участь в експедиції на
Марс і провести на Червоній планеті
залишок свого життя. У рамках експедиції «Mars One project» буде відібрано 40 «щасливчиків», які назавжди залишать Землю у вересні 2022 і в квітні 2023 прку. Протягом семи років, поУ каліфорнійському місті Сан- чинаючи з 2015-го, вони проходитиБернардіно (США) злодії викрали муть спеціальну підготовку. Сміликомп’ютерну техніку у благодійної вий проект обійдеться щонайменше у
організації, проте вже за кілька го- шість мільярдів доларів. Частково видин усе повернули назад. І написали трати покриватимуть за рахунок пропояснювальну записку, в якій попро- дажу прав на трансляцію реаліті-шоу
сили вибачення у Служби допомоги про підготовку учасників експедиції.
жертвам сексуального насилля (Sexual Також будуть вести зйомки щоденноAssault Services Office) та побажали їй го перебування людей на Марсі, повіуспіху. «Ми гадки не мали, що саме за- домляє «The Daily Mail».
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Мала батьківщина

Сільські колективи,
які знає Європа

Н

едавно відлунали
у Монастириськах
«Дзвони
Лемківщини». Цього
року відомий фестиваль
зібрав майже 30 тисяч
гостей з багатьох країн
світу. Розважали публіку
найкращі колективи та
виконавці. Серед них –
зразковий аматорський
художній фольклорнообрядовий гурт «Ходаки»
з Малого Ходачкова, що у
Тернопільському районі.

Два колективи разом: «Ходаки» та «Романівський обертак»

Талановиті діти не раз ставали лауреатами та переможцями не лише обласних, а й всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Їх знають у країнах Західної Європи, Білорусі. А тепер юних артистів ще й очікують у Болгарії, Польщі, Німеччині та Франції.
Створив колектив заслужений працівник культури, відмінник освіти України
Михайло Полюга. Завдяки цьому невтомному чоловіку талановиті сільські діти
вже багато років виступають на європейських сценах.
А торік у Тернопільському районі пан Михайло заснував ще два, вже відомі за

межами області, колективи: дитячий фольклорно-обрядовий гурт «Романівський
обертак» і вокальний жіночий ансамбль «Романчани» клубу села Романівка.
Разом з «Ходаками» вони теж виступали на «Дзвонах Лемківщини» – завершували святкове дійство. Зачаровані українськими танцями та співами глядачі довго не відпускали їх зі сцени.
Незабаром «Наш ДЕНЬ» знову запросить на свої сторінки ці самобутні таланти родом із села, де ще зберігають і відтворюють наші унікальні
традиції та обряди.

Дітям з любов’ю
На фото:
вихователька
Ганна
Володимирівна
Гнатюк, сільський
голова Марія
Олександрівна
Скаляк,
завідуюча
дитсадком Любов
Казимирівна
Батрин.

М

олоді матусі з
Гермаківки, що на
Борщівщині, задоволені:
дитячий садочок «Малятко»
облаштували для їхніх донечків
та синочків зі смаком і любов’ю.
А вихованців тут - сорок п’ятеро.
Завідуюча Любов Казимирівна Батрин розповіла: раніше в дошкільній установі умови були зовсім інші. Ні
води, ні вбиральні… Після ремонту все
змінилося. Зараз тут сучасно, комфортно. Є все необхідне для виховання малечі. Спальні, ігрові кімнати виглядають
затишно, гарно, просто казково.
Голова сільської ради Марія Олександрівна Скаляк додала:
- І харчування дітки отримують
смачне, якісне. М’ясо, молоко, овочі,
фрукти… Для батьків це не обходиться
дорого - платять дві з половиною гривні на день. Чотири гривні беремо з бюджету. Загалом - 6,5 гривні.
Марія Олександрівна гордиться
«Малятком». І для батьків зручно, і діти
з користю час проводять, і гостям, котрі
завітають у Гермаківку, є що показати.
Ольга ЧОРНА.

Н

Гермаківка:

казкове «Малятко»

вихованка «Малятка» Діанка Гаджос
з мамою Любою.

У Тернополі можна
потрапити
у... світ джунглів

е кожен пересічний
українець може
дозволити собі
маленького хатнього
улюбленця. До того
ж, якщо живеш в
однокімнатній квартирі,
десь на шостому поверсі.
Погодьтесь, із собакою чи
котом буде трохи складно, залишається вибрати щось маленьке та приємне для ока,
як варіант – попугайчика чи
морську свинку.
Справжній світ
джунглів відкривається у Тернополі для відвідувачів виставки екзотичних тварин, яка
приймає всіх охочих до 15 вересня в
ТРЦ «Ювілейному».
Там можна побачити більше 60 видів
тварин з усіх куточків світу – таке відчуття, ніби справді
потрапляєш в інший світ.
Найбільш
привітливим
до
об’єктиву мого фотоапарата був уродженець північної Америки – папуга амазон. А чарівний розелла, пір’я
якого переливається всіма ��������
кольорами веселки, позував, немов справжня модель. Також було багато плазунів: імператорський удав із Південної Америки, парагвайська анаконда, рідкісний кавказький чотирьохполосий полоз. Не одразу видно хамелеона, настільки вправно
вміє маскуватися між зеленим листям.
А на згадку про світ джунглів відвідувачі можуть зробити
фото з жовтохохловим папугою какаду на ім’я Кеша.
Інна ДАНИЛКІВ.
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У Тернополі презентували книгу
першого бургомістра

І
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Чому українці живуть
менше 70 років,
а французи – понад 80?

в Україні, і у Франції діє державна система охорони здоров’я. Та
якщо для більшості українців відвідування медичних установ –
це, зазвичай, додатковий стрес і для організму, і для гаманця, то
французи переважно задоволені тим, як їх лікують. Результати теж різні,
бо тривалість життя у країні Вольтера та Дідро сягає понад 80 років, тоді
як у нас вона скоротилася до майже 70.

Гроші від тютюну
й алкоголю – на медицину

Т

еплі побажання рідним
і друзям з нагоди
різноманітних свят писав
колись перший український
бургоміст Тернополя
Володимир Лучаківський.
І навіть видав їх окремою
книжкою. Було це у далекому
1885 році.
«Вязанку желаній» недавно знайшов у сховищах Львівської національної бібліотеки імені Стефаника
наш земляк Богдан Пиндус. Унікальну
книжку вирішили перевидати у Тернополі. Збірку за авторством знаменитого бургомістра випустило видавництво «Джура». Виглядає вона, як і
оригінал: не змінювали ні дизайн обкладинки, ні внутрішнє оформлення.
Навіть мова така ж, якою писали понад сто років тому. Видавці вирішили,
що сучасникам вона цілком зрозуміла,
й перекладати не стали.
За словами директора видавництва «Джура» Василя Ванчури, унікальність книжки не лише в тому, що
написав її свого часу Володимир Лучаківський. Цінності. які вона пропагує,
також заслуговують на увагу.
– Коли я вперше почитав ці рядки, дуже захотілося, щоб вони потрапили у кожну родину, – зауважив пан
Василь. – Наприклад, в одному вірші
є таке звертання: «Бабусенько дорогая, бабусю миленька». Або побажання дідуневі: «З тим Новим роком, за

кожним кроком, най вам всім щастить.
Здоровлю, дідуню милий, коб ви прожили сто літ». Скажімо відверто, чи
часто ми сьогодні чуємо такі слова?
Думаю, коли люди прочитають це, будуть уважнішими і до своїх близьких.
Тираж книжки – понад 3 тисяч примірників. Як зауважив автор післямови репринтного видання Михайло
Ониськів, «Вязанка желаній» буде цікавою всім небайдужим до історії Тернополя.
– Приємно, що спадщину відомої
людини не забувають, – зазначив він.
– Адже Володимир Лучаківський багато зробив для Тернополя. Саме за його
головування у місті з’явилися електричне освітлення і телеграф, водопровід і каналізація. Також він дбав
про те, щоб розвивалася «Просвіта»,
сприяв відкриттю першої української
гімназії.
Володимир Лучаківський керував
містом на перетині віків, у 19-20 століттях. Маленьким хлопчиком переїхав у село Довжанку Тернопільського району, де його батько був парохом.
А народився на Львівщині 19 березня
1838 року.
Він був не лише господарем, який
розвивав місто, а й поетом, драматургом і громадським діячем. Його твори друкували у львівських часописах.
За словами Василя Ванчури, у майбутнього є плани віднайти й інші роботи
Лучаківського, щоб видати їх.
Антоніна БРИК.

Інформує обласне відділення АМКУ

Недобросовісна конкуренція:
Тернопільське обласне територіальне
відділення Комітету припинило порушення законодавства про захист економічної
конкуренції у діях ФОП Кузь А.М. Відділення встановило,що підприємець рекламував
продукцію іншого виробника у рекламних
буклетах, як власну.
Обласне відділення рекомендувало
ФОП Сулипі Р.Н. припинити порушення законодавства, розповсюджуючи неправдиві
відомості про споживчі властивості товару.
Підприємець дописувала назву «Дитяча» на
етикетках варених ковбас вищого сорту, які
не призначені для дитячого харчування.
Відділення Комітету рекомендувало ПАТ «Львівський жиркомбінат» припинити порушення законодавства, розміщуючи на етикетках майонезів надпис
«на справжніх жовтках», хоча насправді до
складу продукту входить жовток яєчний
ферментований рідкий.
Обласне відділення рекомендувало
ФОП Мацик Р.М. припинити розповсюджувати неточну інформацію про назву та вид
ковбасних виробів. Підприємець використовував для власної продукції традиційні
загальновідомі назви, що могло ввести споживачів в оману.
Відділення Комітету оштрафувало на
68 тис.грн. ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» - підприємство повідомля-

ло на споживчих упаковках сирів м’яких
«Фета» власного виробництва неправдиві відомості щодо споживчих властивостей
та виду.
Зловживання монопольним становищем:
Відділення Комітету оштрафувало на
68 тис. грн. ТОВ «Густав», яке спонукало
споживачів оплачувати створення телекомунікаційної мережі.
Обласне відділення припинило зловживання монопольним становищем КП «Козова Комунсервіс», КП «Залозецьке ККП» .
Підприємства укладали із споживачами договори про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення, які не відповідали типовим угодам.
Відділення Комітету рекомендувало
Державній пожежно-рятувальній частині територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій укладати договори на платні послуги з постійного
та обов’язкового обслуговування потенційно небезпечних об’єктів і територій та встановити економічно обґрунтовані тарифи на
вказані послуги.
Відділення Комітету рекомендувало Гусятинському районному комунальному
бюро технічної інвентаризації завищувати вартість послуг за рахунок неправомірного застосування зайвих видів робіт.

Розгалужена мережа лікарень, доступне
для кожного медичне обслуговування, якісні послуги – французьку модель охорони
здоров’я вважають однією з кращих у світі.
Якщо з громадянином цієї країни щось сталося, його приймуть у будь-якому місцевому відділенні швидкої допомоги. При цьому хворому не треба показувати свою банківську картку – система соціального страхування, яка працює в країні, дозволяє допомагати всім, кому це необхідно.
Страховка покриває витрати на стаціонарне й абмулаторне лікування, діагностику та щеплення, транспортування хворих, догляд удома, реабілітацію... Якщо ж
працездатному та зайнятому пацієнту й
доводиться оплачувати частину тих чи інших медичних послуг, то вони мінімальні (близько 13% від загальної кількості).
При цьому безробітним і малозабезпеченим держава повністю відшкодовує кошти
на лікування. Це стосується і хворих на діабет, СНІД, ДЦП, онкологічні й інші важкі недуги, вагітних...
Звідки надходить фінансування цієї
майже ідеальної моделі піклування за
здоров’я громадян? З одного боку, французи відраховують певний відсоток зарплати у національну лікарняну касу. Такий податок, який сплачують на медичне страхування працівники, становить близько 19%
від їхнього прибутку. З іншого – гроші виділяє державна казна. Нарешті, спеціальними
податками обкладають доходи тютюнових,
вино-горілчаних і фармацевтичних компаній.
Також більшість населення має додаткові страхові поліси. Потрапивши у лікарню, як правило, пацієнт сам вносить плату,
а потім отримує компенсацію від державного фонду та приватних страхових структур.

На кожну тисячу людей –
три лікарі

Взагалі, за обсягами затрат на медицину Франція займає третє місце в світі. На
здоров’я громадян тут витрачають близько
11% від внутрішнього валового продукту.
Медичні заклади – доглянуті, ніде ви не побачите старих необлаштованих приміщень.
Конкуренція не дозволяє більшості медиків, за винятком, наприклад, модних професорів, надто підвищувати свої гонорари.
Адже на кожну тисячу мешканців у Франції
припадає три лікарі. І цей показник – найкращий у світі.
Цікаво, що французи закріплені не за
поліклінікою, а за особистим терапевтом,
якого вибирають самі. Часто один фахівець
лікує всю сім’ю. Усі медичні заклади Франції можна поділити на три типи: державні
лікарні, приватні клініки та благодійні некомерційні структури. Останні переважно
збудовані певними релігійними конфесіями чи доброчинними фондами.
Мабуть, однією з переваг французької
системи охорони здоров’я є тісна співпраця
між державними і приватними медичними
структурами. Завдяки цьому пацієнти, котрі потребуть, наприклад, хірургічних маніпуляцій, недовго очікують своєї черги.

Для французьких пацієнтів різниці між
лікарнями нема. Приватні клініки можуть
підвищувати ціни за рахунок комфортних
кімнат, але відшкодування затрат – однакове, неважливо, де хворий отримує медичну
допомогу.

Здоров’я приносить
прибутки

На чолі лікувальних установ у Франції – не лікарі, а спеціальні управлінці, які
дбають про розвиток закладу. Однак, дві
третини французів кажуть, що їм важливіший рівний доступ до лікарень, а не розвиток медицини. Все-таки впевненість в тому,
що держава не залишить у хворобі й допоможе, навіть якщо нема грошей на ліки, дорого вартує.
Водночас, у Франції на тлі кризи точаться дебати щодо надмірних витрат та зростання дефіциту бюджету охорони здоров’я.
Та все ж фахівці сходяться на думці, що така
складна система приносить і чималі надходження. Наприклад, пенсіонер, якому повернули зір, доглядає за внуками, поки його
діти працюють. Або ж вилікуваний робітник повертається до активного життя.
Добре та дешеве медичне обслуговування загалом покращує якість і тривалість
життя французів. Як свідчить статистика,
там, де на кожні двадцять кілометрів є одна
лікарня, середня тривалість життя громадян більша.
А загалом, за прогнозами експертів,
кількість довгожителів у Франції зростатиме. І до 2060 року число людей, які дожили
до ста років, становитиме 200 тисяч. Нині ж
французи живуть у середньому 85 років, і
це найвищий показник у Європі.

Краще запобігти,
ніж лікувати

Протягом останнього десятиріччя у
Франції розгорнули велику кампанію під
гаслом: «Краще запобігти, ніж лікувати». Дітей та школярів заохочують проходити профілактичні обстеження у стоматологів, проводять огляди і серед літніх людей. Нарешті,
чималу роль у високій репутації французької системи охорони здоров’я приписують
ще й суворому контролю держави за якістю
медичної освіти та медичних послуг.
Щоправда, є і свої негаразди. Донедавна у французів, у принципі, не було проблем
зі швидким доступом до обраного лікаря.
Сьогодні, однак, все більш серйозну проблему становлять «медичні кочівники», які
відвідують одного фахівця за іншим, поки
їм не поставлять той діагноз, якому вони
надають перевагу. Це підвищує затратність
системи охорони здоров’я, і держава відреагувала на нього збільшенням пайової участі споживачів в оплаті послуг.
А ще французи традиційно купують
надзвичайно багато ліків. У цій країні терапевт в середньому виписує за рік рецептів
на 260 тисяч євро! Національна рада охорони здоров’я приступила до «чистки» формуляра медикаментів, за які виплачують
страхову компенсацію. Багато пацієнтів у
відповідь переходять на прийом аналогічних препаратів, що є у списку, але деякі можуть залишитися без потрібних ліків.

Антоніна КОЛЯДА.

І все ж, рівнем медицини у своїй країні задоволені 80% французів. В Україні ж –
навпаки. Переважна більшість наших співвітчизників – 87% в цілому не задоволені
якістю медичного обслуговування. І лише 1% українців подобається, як їх лікують...
Матеріал підготовлено за сприяння проекту «Українські студії європейської журналістики» за підтримки МФ «Відродження».
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Притча

Коли не згасає надія

У кімнаті горіли чотири свічки і помаленько танули. Стояла така глибока
тиша, що можна було почути, як вони розмовляють.
- Я – Спокій, - мовила перша свічка.- На,
жаль, люди не вміють мене берегти. У світі побільшало суєти, скандалів і суперечок. Душевну рівновагу люди часто міняють на матеріальні блага.
І вогник цієї свічечки погас.
Друга теж похилила голівку.
- Я – Віра, - сказала вона. – Шкода, але
справжня - я також нікому не потрібна.
Люди не хочуть мене чути, маючи у глибині серця показну, а не істинну святість.
Тож мені не залишається нічого, як погаснути...
Засумувала і третя свічка.
- Я – Любов, - зітхнула вона. – І в мене
нема сили горіти далі. Люди не цінують
мене, не розуміють. Вони ненавидять навіть тих, хто їх любить, а це часто їхні
рідні і близькі.
Тоненький вогник і цієї свічечки згаснув.
Раптом у напівтемну кімнату зайшов
маленький хлопчик. Побачивши три погаслі свічки, він дуже перелякався.
- Що ви накоїли? Ви повинні горіти... Я
боюся темряви...
Сказавши це, хлопчик заплакав.
Схвильована четверта свічка сказала: «Не бійся і не плач. Поки я горю, завжди можна запалити й інші три свічки.
Я – Надія... Головне, щоб люди не втратили мене».

Сокровенне
- Людоньки, ви чули?..
Гелька, наче Горгона, влетіла
до сільської крамниці.
- Я повириваю її довгі патли!
Голодранка!
Молодиці врапт забули, за чим
прийшли до магазину. Обступили
Гельку. Всі знали, що в Олени, яку
чомусь змалечку всі кликали Гелькою, - язик, наче бритва. Було цікаво: хто став Гельчиною «жертвою»
цього разу.
- Думаю, хто квітки з городу
краде? А то мій Васька. Внадився
до Софійки Ковалевої. Всі ружі позрізав для тієї...
- То ви, Гелю, кажите про тих
Ковалів з сусіднього села? - перепитали сільські сороки.
- Про них, аби їм… аби їй…
- Софійка - слічна дівчина. А
яку косу викохала!
- Навіщо мені її краса і коса?
Ми для Васьки нову хату збудували. Машину купили. Ні, не приведе
він на моє підвір’я Софії! Бідної невістки мені не треба!
Вдома Гелька пиляла чоловіка:
- Іване, напоум сина. Хіба ми
добро старали для того, аби воно
якійсь бідосі дісталося? В Ковалів
четверо дітей. Їй-Богу, на шию нам
сядуть.
Іван перечити Гельці не вмів і
не смів.
- Василю! - гукнув сина. - То
правда про Софію Ковалеву?
- Правда, тату. До весілля готуйтеся. Ось хотів вам сам сказати…
Гелька репетувала, наче
перед кінцем світу. Іван втік

Сімейне

гніздечко

Прощай, мій

ангеле…

до хати. А Василь не міг поміж материн лемент і слова вставити.
Склинала Гелька Ковалів
страшно. Дійшло це і до Софії, і до
її батьків.
- Василю, - крізь сум і сльози
мовила дівчина, - знайди собі іншу
пару.
- Ти мене не кохаєш?
- Не хочу, аби наше кохання
було проклятим.
- Софійко, ми поїдемо звідси.
- Є речі, від яких не втечеш.
По схилених дівочих плечах
стікало волосся кольору стиглої
пшениці. А по обличчі - сльози. Василь зціловував цей солоний смуток. Гладив коси коханої.
- Як мені жити без тебе? - запитував.
- Іди, Василю.
Софія легко відштовнула хлопця. Побігла. Волосся розвіялося. Дівчина
була схожа на дивного птаха,
який відлітав у серпневу ніч. Назавжди…
Вранці
Гельку
наче громом вразило.
Всі квіти, до однісінької, були потоптані, понівечені. А
Василь,

котрий навіть у великі свята чарки до писка не брав, щось п’яно
буркотів у неспокійному сні.
…Минув час, зістарілися Гелька з Іваном. Уже й Василеве волосся сивиною взялося. На сусідських
подвір’ях весело галасували внуки. А Гельчине обійстя сумувало.
Василь так і залишився старим парубком. Став мовчазним. Ні з ким
не товаришував. Осунувся.
- А яким гарним хлопцем був! перемовлялися у селі.
- Гелька винна. Занапастила
життя синові.
- А Софійка Ковалева виглядає, наче пані. Живе багато. Молодшим допомогла на ноги стати.
Батьків не забуває.
- Добре, що тоді до міста
подалася. Не пропала…
- Чоловік в Софії, як з картини!
- Бог бідним у помочі стає…
По неділях Василь возив на
ринок продавати квіти. До райцентру - рукою подати. За свіжі, ще мокрі від роси, айстри,
гладіолуси, жоржини чоловік не правив великих грошей. Базарники
на-

Наш ДЕНЬ

Для всієї родини
Із дня у день – у кожну хату
новин і звісток так багато...
І їх чекають, навіть – ждуть,
поштарки вісті ці несуть –
«Доброго дня!» –
у кожну хату...
На фото Ольги ЧОРНОЇ: завідуюча поштовим відділенням села Пробіжна Чортківського району Галина Кульчицька; дві сестрички–листоноші з Устечка Заліщицького
району Світлана Балінська та Марія Буртник.

ставляли на розум дивака, мовляв, хто ж за копійки таку красу
продає? А йому байдуже.
Гельці також не подобався синовий торг. Сказала йому про це.
Василь у відповідь лише глипнув
тяжким поглядом.
- Роби, що хочеш, - кинула.
…Софія з сімейством їхала до
села. Вирішила сорокап’ятиріччя
святкувати у батьківській оселі.
Дмитро, чоловік, жартував:
- Нашій мамі скоро півстоліття буде.
- Ага, бачив би ти, як на неї ще
задивляються, - засміялася донька.
- Хто?
- Чоловіки, звісно!
- Ма, ти суперстар! - підтримав
розмову син.
Біля ринку Дмитро зупинив
авто.
- Софійко, ходімо за квітами.
- І я! - зголосилася донька.
- Дмитре, в селі ж цілий квітник.
- Мамо!.. - хором мовили діти.
Біля відра з різнокольоровими, високими, неймовірно гарним
гладіолусами, кімарив чоловік.
- Ваші? - запитав Дмитро.
Продавець кивнув головою.
- Софіє, як тобі?
Вона доторкнулася рукою до
різнобарвного дива:
- Чудові…
- Беремо всі! Скільки?
Василеві перехопило дух. Він
упізнав цю жінку. А вона
його - ні…
- Дівчата, тримайте! Дмитро поділив квіти між
дружиною і донькою.

Василь дивився їм услід. В обох
- у матері і доньки - майже одинаковий ріст. Ставна фігура. І розвівається на вітрі біле волосся кольору стиглої пшениці. Пригадав
ту серпневу ніч, в яку відлетіла
його кохана.
- Прощай, мій ангеле… - прошепотів навздогін.
У понеділок вранці Василя схопило серце. Приїхала швидка.
- Василю, на кого ти нас залишаєш? - лементувала Гелька.
- Цить! - уперше в житті крикнув на Гельку Іван.
- Можемо не довезти, - бідкалася медичка.
Василь розплющив очі. Молоденька лікарка видалася йому білим ангелом із сполоханим поглядом.
- Не залишай мене, - прошелестіли Василеві уста.
- Прощай, світку… - нечутно зітхнула душа.
Ольга ЧОРНА.

Не клич...

М

арія знала, що
відмовиться від сина.
Думала про це відтоді,
як лікарі вперше їй сказали,
що маля може народитися
хворим. Якщо чесно, вона не
дуже й хотіла цієї дитини.
Вдома вже підростало
двійко хлопчаків. Здоров’ям
Марія похвалитися теж не
могла. Заміж вийшла пізно,
отож і народжувала своїх
дітей, коли в її однолітків
подвір’ям уже бігали онуки.
Особливо те, третє. Скільки
разів збиралася вона до
лікаря, але чоловік усе
відраджував.

- Зачекай. Може, дівчинка буде.
Народився хлопчик. Марії його
навіть не показали – одразу забрали у реанімацію. А коли сама прийшла до тями, почула страшну новину: її син народився калікою.
У хлопчика не було руки. Та й, навряд, чи зможе ходити. Зараз він
уже у відділенні і Марія може бути
поруч. Адже немовля треба годувати…
Молоденька лікарка пояснювала Марії якісь правила, вимоги.
Марія зітхнула. Що вона розуміє, сама, мабуть, ще й не народжувала. Як розповісти цій самовпевненій лікарці, що вона і так втомилася жити, що у неї вдома уже є
один каліка – її чоловік.
Теж колись народився безруким. Ще й кульгав на одну ногу. Ніхто у селі не спішив за нього заміж.
А Марія вийшла. Коли уже зовсім
недалеко було до сорока літ. І старенька мама день у день нагадувала: думай щось, Маріє, думай. Літа
збіжать – і не буде кому води подати. Вона думала. І котрогось дня,
вертаючи з поля, спеціально пішла
вулицею, де жив, як його називали в селі, однорукий кривий Петро.
Зустріла його біля криниці – витягав якраз воду.
- Давай, допоможу, - підставила
під відро свою руку Марія.
- Е, чого там. Не вперше. Уже
звик. Я ще й не те можу, Маріє, спробував пожартувати.
- Справді? То чого чекаєш? – намагалася підхопити тоненьку нитку розмови. – Так і старість настане.
- Кому я потрібен, Маріє?
- Мені. Я теж не красуня.
Сказала і пішла. А він хай вирішує. Петро вирішував недовго. За
якийсь місяць перебрався до Марії жити. Тільки вона чомусь не відчула полегшення. Ні в роботі, ні у
душі. Правда, Петро тихий, сумирний. Ніколи ні в чому не перечив
Марії, хоча їй, може, інколи навіть
хотілося цього. Не ходила з ним ніколи поміж люди: ні на весілля до

Чи розгориться з попелу багаття?
Не клич мене назад у свої обійми. Через роки розлуки я забула
ніжні дотики твоїх рук. Не хвилюй спогадами своє і моє серце.
Бо не вернути зниклого кохання,
як не розпалити на залитому
дощами згарищі, вогню.
У мене вже давно інше життя. Без тебе. Можливо, без пристрасті і того, що зветься
справжньою любов’ю. Але довкіл мене – тихе родинне щас-

тя. Коли сміються і щебечуть
діти, а я готую вечерю для чоловіка, який у скрутну для мене
хвилину підставив своє плече. То
чи можу я завдати йому болю?
Тож не тривож мене, не
клич. Врешті, з наших зраджених почуттів залишився тільки попіл. А з нього, навряд, чи
розгориться багаття..
Інна З.
м. Тернопіль.

Просто життя
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“Осья, ми
й
сину”

зустрілис

знайомих, ні до родини.
Народилися діти. Але й тоді поміж ними не виникло отого чогось
теплого, доброго, що зближує людей назавжди.
- Не любиш ти мене, Маріє, - поклав якось їй на плече руку Петро.
Намагався обняти дружину.
Вона повільно зняла з плеча
його незграбні пальці.
- Хіба у наші літа про любов
думати? Он про них треба дбати, кивнула у бік, де гралися хлопчаки.
- І то правда, - Петро підвівся.
Пошкандибав до купи дров, які перецюкував на зиму. Тонші – сам,
грубші – Марія. Відчула тоді, як ніколи, його невимовлене зітхання,
біль, що захований десь у глибині
серця. Захотіла підійти до чоловіка,
сказати щось тепле. Пригорнутися
до його плеча, до руки, яка ніколи
не знала спочинку. Навіть у сні обіймав нею її, свою дружину.
Але щось зупинило Марію. Очі
вихопили стареньку хатину, до
якої треба таки сильних чоловічих
рук, благеньке обійстя. Вкотре пожаліла себе і спохопилася на думці: правду казав Петро – вона його
таки не любила. Але нарікати нема
на кого: майже сама привела його
до хати. Щоб був у її дитини батько.
А тут народилися близнята. І
тепер ще ця, хвора дитина. Сердилася на Петра: це він в усьому винен. Коли ще було не пізно, навіщо
зупинив її – донька буде…
Нема ні доньки, ні щастя. Лікарка щось говорила, радила. Марія думала про одне: швидше б додому. Там, на городі, на обійсті, повно роботи, вона ж головний годувальник сімї.
Підвела на лікарку втомлені
очі:
- Я відмовляюся від нього. Від
сина. Я не зможу його доглядати.
Вона написала цих кілька скупих слів на клаптику паперу. Подумала і вголос сказала:
- Назвіть Петрусем. Так, як
батька.

У селі говорили про Марію всяке. Ще більше якось стали вони
чужими з Петром. Майже не розмовляли. Їздив кілька разів Петро
до Тернополя: не казав, за чим, до
кого. Марія здогадувалася: у дитячий будинок, до сина. Не розпитувала його: їй би цих двох на ноги
поставити. З Петра останнім часом
користі не багато: розхворівся зовсім, зліг. Тихо згасав день за днем.
Якось прикликав Марію.
- Петрусь уже в інтернаті. Перевели туди з дитбудинку. Пообіцяй,
що зустрінешся з ним. Чуєш, Маріє?
Кивнула головою: добре, обіцяю.
Але життя повернуло посвоєму. Не стало Петра, і тепер вся
домашня робота справді лягла на
Маріїні плечі. Брала по дві норми буряків, не розгиналася вдень,
не розгиналася і вночі – скоцюрблена спина не встигала відпочити
за час короткого сну. Підростали
хлопці, закінчили школу. Відправила Марія обох в інститут. Вчилися там. Вона збирала дітям сумки,
передавала до міста, щоб не були
голодними її синочки. А коли приїжджали додому, Марія тішилася
ними, як тоді, коли були маленькими. Гарні у неї діти…
- Скоро буде тобі добре, Маріє, казала сусідка. – Одружаться хлопці, приведе у дім котрийсь невістку.
Матимеш поміч.
- А таки буде добре, - всміхалася Марія. – Уже й пора, щоб і мені
було добре.
Але жоден з її хлопців, не захотів повернутися назад до села.
Роз’їхалися далеко від дому. Один –
у Криму, другий - в Росії. Приїжджали у гості. Спочатку частіше, потім
усе рідше і рідше. Останнім часом і
зовсім забули дорогу до матері.
- Не ті тепер часи, щоб їздити в
гості, мамо, - почула якось у відповідь на свої докори.
Найгірше взимку. Старенька
грубка не тримає тепла. Ті дрова,
що привезуть їй зі служби мило-

сердя, тануть мов солома. А газ підвести до оселі, як це зробили односельці, Марія не мала за що.
- Ви б їхали до котрогось із синів, тітко Маріє, - забіжить з порадою та горнятком теплого супу сусідка.
“Їхала б, тільки ніхто не кличе”,
- пригасить гіркоту у душі Марія.
Уже й голова сільради телеграми посилав і телефонував до її синів. І сусіди листи писали. У відповідь – лише вітальна листівка на
Великдень від того, що у Криму.
А минулої зими зовсім тяжко
захворіла Марія. Довго лежала у лікарні. Повернулася у холодну хату.
Зайшов сільський голова.
- Поїдете в інтернат, тітко Маріє. Я домовився уже.
Марія ступала чистими коридорами. Директор інтернату вже й
кімнату, де вона буде мешкати, показав. І з сусідкою познайомив:
- Ви тут старожил, Надіє Іванівно. То візьміть під свою опіку пані
Марію.
- Візьму обов’язково. Ось зараз,
до обіду, підемо з Марією у світлицю. Потім – до каплички. Я Марію
з нашим художником познайомлю.
І Надія Іванівна, не по літах
жвава, веде Марію до каплички.
- Побачите, які там ікони. Їх
один чоловік з інтернату малює.
Кажуть, він живе тут дуже давно.
У невеликій каплиці затишно і
світло, ікони у вишитих рушниках.
- То наш Петро все намалював, - пояснює Надія Іванівна Марії. І вже до чоловіка, що якось непомітно заховався за своїми фарбами: - Як справи, Петрусю? Я ось до
тебе нову нашу жительку привела.
Ходіть ближче, Маріє…
Щось гаряче, пекуче обливало Марію, хоч у каплиці було прохолодно. Знайомі рідні очі дивилися на неї тепло і приязно. Очі,
які були у її чоловіка, у Петра. Ті
ж самі риси обличчя, той же ніс з
горбинкою. Помітила: той, кого
Надія Іванівна називала художником, сидів в інвалідному візку. Був
без руки. Перехопив, певно, Маріїн погляд.
- Я однією рукою малюю. Навчився…
Той же голос, оте картаве “р”.
- Скажіть, будь ласка, яке ваше
прізвище, - вихопилося у Марії.
- Скажу, якщо воно справжнє…
Справжнє, сину. Тоді, більш, як
сорок років тому, у лікарні Марія
залишила йому своє прізвище.
Пливли перед очима лики святих.
- Вам погано? Я зараз подам
води.
Молодий чоловік у візку
вправно під’їжджав до неї.
- Напийтеся. Стане легше.
Вода у склянці була чиста–чиста. Ось ми й зустрілися з тобою,
сину, - подумала ніби крізь марево.
Як і обіцяла чоловікові.
***
Я ж зустріла Марію з сином в
інтернаті, де й почула ось цю непросту історію. Вони тепер завжди
удвох…
Зіна Кушнірук.
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Струни серця
За те, чого не було і не буде,
За наші не промовлені слова,
За пересуди,
що не скажуть люди,
І за тепло, що душу зігріва, Я дякую тобі, моє кохання…
* * *
А ти мене чомусь
не відпускаєш
Від себе у незнану заметіль.
Мовчиш, а дивна туга
серце крає,
З вікна лягає на підлогу тінь,
І пахне чебрецем,
немов із гаю
Зірчаті квіти
вітер позносив
І стелить по кутках
пучки розмаю…
Сиджу притишено,
приземлена без крил.
Яскраве сонце тихо догорає,
У небі барви поміж хмар,
як зграї
Істот незнаних,
чи моїх вітрил,
Яких душа для спокою шукає,
Але підняти
ще не бракує сил…
Сувоєм вечір сутінки сукає,
Скрипнув ланцюг в криниці
й задзвенів,
Вода пролилась…
Тихо, наче в раю…
У злоті зір нових чекаю див.
* * *
На дереві розлогому життя
Ростемо листям
тогочасним,
Наповнюємо
кольором буття,
Йдемо за плином –
думаєм сучасним,
Цвітемо, зріємо,
клопочемось,
Й щораз в думках не знаємо
Обмежень, щезну, плину,
А як той кущ розлогої калини
Із осінню сумуєм тимчасово,
А навесні –
душа квітує знову,
Струмує кров у жилах,
ніби в ріках,
І що уже роки для чоловіка –
Він за прекрасним
тягнеться щоразу,
А ще як очі Жінку
зауважать…
Звабливий образ –
для душі окраса,
І молодіє думкою одразу…
…Якби здоров’я поверталося
з думками,
Не брала б гору старість
із роками
***
Життя – ескіз
на галактичнім полі,
Зорі нової спалах чи вогонь,
Який горить запалений
від волі
Теплом душі чи працею
долонь.
Та не згорає на золу
відбиток,
Рубцьований,
що світить маяком,
Він – мудрості нетлінний
злиток,
Стає для поколінь
провідником.
Марія Гуменюк.
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Обидва тернопільських клуби крокують далі
«Кремінь» - «Нива» - 0:1; «Арсенал–Київщина» - ФК «Тернопіль» -0:1

Щ

е за кілька днів до
матчу головний тренер
тернопільської «Ниви» Ігор
Яворський заявив, що керівництво
клубу не ставило на кубковий турнір
жодних конкретних завдань, а тому на
поле у Кременчуці вийшло одразу 8
нових виконавців.
Уже з перших хвилин ініціативою заволоділи гравці «Кременя». У середині першої
45-хвилинки оборона тернополян дала збій
і форвард господарів був зобов’язаний виводити свою команду вперед, але, на щастя, із кількох метрів не попав у ворота.
Передня лінія тернополян також виглядала
беззубо і не могла організувати жодної змістовної атаки, тоді як у «Кременя» відчувалося величезне бажання перемогти гостей.
У другому таймі гра кардинально змінилася тернополяни раз у раз почали штурмувати во-

рота господарів, змусивши їх грати на контратаках.
А переможний для «Ниви» результат приніс
гол-красень у виконанні Сергія Загинайлова,
який майстерно обігравши захисника, шикарним обвідним ударом змусив голкіпера господарів капітулювати – 0:1.

Ф

К «Тернопіль» у Білій Церкві
у напруженому для себе матчі
в 1/32 фіналу Кубка України з
футболу здолав команду «АрсеналКиївщина».
Єдиний у цій зустрічі гол на свій рахунок
записав Богдан Семенець, завдавши влучного
удару з дальньої дистанції.
Відтак обидві тернопільські команди вийшли на стадію 1/16 розіграшу Кубка України, з
якої у боротьбу за почесний трофей вступають
футбольні клуби Прем’єр–ліги.

Муніципали проявили ХАРАКТЕР

ПФК «Суми» «Нива» Тернопіль – 3:0

Далеко не найкраща гра «Ниви»

У

п’ятому турі чемпіонату у Першій лізі
тернополяни гостювали в Сумах, де й зустрілися
з місцевою командою.
Футбольні спеціалісти вважають, що після вдалого виступу тернополян в 1/32 розіграшу Кубка України, матч у Сумах
«Нива» фактично провалила. Звичайно, дебютанту першого дивізіону вітчизняного футболу було нелегко вистояти під потужним натиском команди, яка перебуває на другому місці у турнірній таблиці. Проте, рахунок 0:3 говорить сам за себе. ПФК
«Суми» забивали у ворота «Ниви» на 24, 28 та 67 хвилинах гри.
Після програшу наша команда, набравши у п’яти турах 7
очок, опустилася на 8 місце у турнірній таблиці.
Наступний матч «Нива» проведе 18 серпня на тернопільському міському стадіоні, де зустрінеться з «Динамо-2»

«Шахтар», «Металіст», «Дніпро»…

Кияни – тільки восьмі

Н
ФК «Тернопіль» «Кристал» Херсон – 2:1

Н

епростим видався
для тернопільської
команди домашній
матч із херсонськими
футболістами,
повідомляє офіційний
сайт муніципальної
команди.
І хоч початок першого тайму пройшов за ігрової переваги тернопільської команди,
вже з 20-ої хвилини зустрічі їй
довелося відігруватися – гравець «Кристалу» потужно пробив у ліву «дев’ятку» і наш во-

ротар Микола Плетеницький
був безсилим.
Уже на 32-ій хвилині не
менш красивим ударом рахунок зрівняв Віталій Богданов і
ФК «Тернопіль» поступово почав нарощувати свої атаки на
ворота гостей.
У другому таймі команди
вже не були настільки активними, далися взнаки кубкові
поєдинки. Гра точилася на рівних, без особливих загострень.
Здавалося, ФК «Тернопіль»
попри свою перевагу у першо-

му таймі задовольниться одним очком, однак хлопці продемонстрували характер і під
завісу матчу почали атакувати
наполегливіше.
Кілька їхніх атак призвели
до загострень, а зрештою – до
кутового, який і увінчався голом – після подачі Сергій Атласюк на 88-ій хвилині пробив головою мимо воротаря
«Кристала» і змусив суперників удруге розпочати гру з центру поля. Відігратися гості не
мали ні сил, ні часу…

Боротьбу за почесний трофей продовжать
три українських клуби
«Металург» Донецьк −
«Кукес» Албанія − 1:0.

Перший матч − 0:2.
Поразка у гостях з неприємним рахунком
все ж залишала донеччанам непогані шанси на
успіх за сумою двох ігор. Однак, «Металург» не
зумів довести свій більш високий клас. Лише
раз пройшла блискуча комбінація господарів і
рахунок став 1:0. Розвинути успіх не допомогли «Металургу» ані вилучення у суперника і
чисельна більшість протягом 20 хвилин, ані
компенсований час, який тривав достатньо
довго. Відтак цьогоріч донеччани завершили
свої виступи на міжнародній арені.

ревагу у 2 м’ячі, здобуту вдома, і тому почували себе впевнено та довели гру до цілком прийнятної нічиєї.
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-го серпня відбулося
жеребкування раунду плейофф кваліфікації Ліги Європи.
Суперників отримали відразу три
українські клуби - київське «Динамо»,
дніпропетровський «Дніпро» та
одеський «Чорноморець». Матчі
раунду плей-офф Ліги Європи
відбудуться 22 та 29 серпня.

Саме тоді й зійдуться у двобоях:
«Актобе” (Казахстан) – «Динамо» (Київ);
«Црвена Звезда» Бєлград,
«Чорноморець» (Одеса) – «Скендербеу» (КорСербія − «Чорноморець» − 0:0 ча, Албанія);
«Нимме Калью» (Таллінн, Естонія) – «ДніПерший матч − 1:3
Одесити дуже грамотно використали пе- про» (Дніпропетровськ).

е обійшлося без
сенсацій і у п’ятому
турі Прем’єр-ліги.
Зокрема, одеський «Чорноморець» таки зумів зламати
неприємну для себе традицію
програвати динамівцям і на
столичному «Олімпійському»
відібрав в іменитого клубу відразу три очки, перемігши його
з рахунком 21.
У Сімферополі без проблем
розібрався з місцевою «Таврією» лідер чемпіонату донецький «Шахтар», обігравши
господарів 4:0. За п’ять турів
гірняки ще не втратили жодно-

го очка, тоді як «Таврія» жодного не набрала.
Харківський «Металіст»,
який у турнірній таблиці йде
на другій позиції, з таким же
рахунком 4:0 вдома познущався над «Волиню».
Замикає трійку лідерів
«Дніпро», який також у якості
господаря заледве вирвав перемогу у «Говерли» - 1:0.
Результати решти матчів п’ятого туру Прем’єр-ліги:
«Металург» З. – «Севастополь»
- 2:2; «Ворскла» - «Іллічівець»
- 1:0; «Карпати» - «Зоря» - 0:0;
«Металург» Д. – «Арсенал» - 2:0.

«Металіст» спробує потрапити
до групового турніру

М

атч-відповідь 3-кваліфікаційного раунду Ліги
чемпіонів з ПАОКом вийшов для «Металіста»
більш нервовим, ніж перша зустріч у
Салоніках.
У першому таймі на харківському стадіоні «Металісту» було
дійсно складно. Греки раз у раз створювали гострі моменти біля
воріт господарів, які, на щастя, виявилися безрезультатними.
Другу половину гри харківська команда провела більш змістовно і в останній двадцятихвилинці забила надважливий для
себе гол. І хоча невдовзі ПАОК зрівняв рахунок у матчі, до наступного етапу розіграшу Кубка Ліги чемпіонів пройшов «Металіст».
У п’ятницю, 9-го серпня, відбулося жеребкування раунду
плей-офф. На цій стадії сліпий жереб звів харків’ян з німецьким
«Шальке». Перший матч «Металіст» зіграє на виїзді 20 або 21
серпня, а матч-відповідь відбудеться ще через тиждень.
Інші пари виглядають так:
«Ліон» (Франція) – «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія);
«Пасуш ді Феррейра» (Португалія) – «Зеніт» (Росія);
ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Мілан» (Італія);
«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) – «Арсенал» (Лондон, Англія);
«Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Аустрія» (Відень, Австрія);
«Лудогорець» (Разград, Болгарія) – «Базель» (Швейцарія);
«Вікторія» (Пльзень, Чехія) – «Марибор» (Словенія);
«Шахтар» (Караганди, Казахстан) – «Селтік» (Шотландія);
«Стяуа» (Бухарест, Румунія) – «Легія» (Варшава, Польща).

Десять переможців раунду плей-офф приєднаються на груповому етапі Ліги чемпіонів до 22 клубів, які напряму потрапили в основну стадію. Жеребкування пройде 29 серпня в Монако. Переможені команди вирушать у груповий етап Ліги Європи.

nday.te.ua

Захоплення

Підводні скарби
Тернополянка зібрала
унікальну колекцію мушель
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Є у колекції 12-сантиметрове дитинча людиноїдної мушлі,
яка в діаметрі може досягати навіть двох метрів, красива черепашка «Піщаний долар», котра
водиться лише на пляжах, де пісок містить мікрочастинки діамантів. Вона знаходить їх своїми щупальцями і так харчується.
Є різнокольорові мушлі з Японії,
морські зірки, засушений морський коник і риба-стріла. Улюблена група господині – мушліколючки «Мурекси».

Колекцію роздаровує
дорогим людям

Чотири роки тому пані Дарія повернулася на батьківщину. Приїхала додому і розпакувала мушлі, які надсилала додому протягом 15 років. Частину
колекції роздарувала рідним та
друзям. Близько 300 екземплярів передала у зоологічний мудного разу у Штатах у вітрині магазину вона побачила
зей Тернопільського національкрасиві мушлі різноманітних форм та кольорів.
В Україні такі речі ніде неможливо було придбати. Повернулася до- ного педагогічного університету,
дому з кількома мушлями і відтоді протягом десятків років її не покидала лю- частину для школи. Решту – зберігає вдома.
бов до цих витончених творінь природи.
– Я був вражений мушлями,
які зібрала Дарія Наконечна, –
очі розбігаються від різподілисвя враженнями доцент
номанітності форм та
кафедри зоології Степан Подукольорів. Мушлі у форбівський (на фото у центрі). – Тамі зірок, серця, колючі і
ких екземплярів я досі не бачив.
шпильчасті, круглі, плосДля нас ця колекція дуже цінна.
кі та подовгасті. НайменЗараз ми надаємо їй наукового
ша мушля у колекції зазначення. Відтепер наші студенвдовжки півсантиметра,
ти матимуть наочний матеріал
найбільша сягає метра.
для вивчення молюсків та кора«Найцінніша
для
лів
мене мушля, яка водиться на двокілометровій
З любов’ю до прекрасного
глибині. Щоб її дістати
Дарія Наконечна дивує не
використовують спецітільки своїм неординарним хобі.
альне обладнання. А ось
У свої 74 роки вона дбайливо доподвійна мушля «День
глядає за чотирма квітниками
і ніч» особлива тим, що
під вікнами багатоквартирного
вдень вона плаває бідому, регулярно поливає їх. Жолою
стороною
ден перехожий не може оминути
до поверхні, а
таку красу. Тепер це захоплення
вночі світлона першому місці. А от колекціофіолетовою. Таким чином вона захищаєть- нування – пристрасть, яка захоплювала її ще з молося від хижаків. Є у мене мушлі, які ство- дості. Спершу були горнятка, тоді монети, згодом мушрюють перлинки, різноманітні корали, лі. Прогягом останніх років пані Дарія збирає ялинкомушля-жаба».
ві прикраси. В неї вже є близько півтисячі найрізномаПлоскі білі мушлі, подібні на тарілки, нітніших іграшок.
пані Дарія використовує як посуд. Запікає
Пані Дарія вражає своєю невичерпною енергією,
на них м’ясо і рибу. Також жінка має прикра- любов’ю до життя і до всього прекрасного.
си з мушель, мініатюрні іграшки, брошку і навіть картину.
Юля ТИМКІВ.

О
Три тисячі мушель під одним дахом

Під час проживання у США тернополянка Дарія Наконечна зібрала близько трьох тисяч мушель з Тихого,
Атлантичного та Індійського океанів. Її колекція – найбільша в Україні і одна з начисельніших у світі.
– Купувала скарби з морських глибин всюди, де бувала, – розповідає жінка. – Під час кожної мандрівки
вишукувала особливі мушлі, дбайливо упаковувала і
передавала на Україну. Згодом придбала собі енциклопедію професора Аббата з Флориди і докладно вивчила всі класи та види.
Друзі та знайомі у Штатах, знаючи її пристрасть,
довго не задумувалися над подарунками – обирали
мушлі, яких ще немає в колекції або ж речі, виготовлені з них. Дарія щиро раділа таким презентам.

«День і ніч» та «Піщаний долар»

Океанічні скарби пані Дарія зберігає
у скляній шафці, в коробках та у
різних куточках своєї затишної оселі. Красиві мушлі
дуже гарно вписуються
в інтер’єр і з першого
погляду заворожують
своїм виглядом. Кожна – особливої форми,
кольору та структури.
Жінка із захватом розповідає про них історії і у
свої 74 роки добре пам’ятає
назву тієї чи іншої мушлі. Аж

Поїзд
у невідоме

Швейцарія? Ні, Бережани!

Це було до 1939-го року.
Батькам відомого бережанця,
художника Зеновія Мигоцького
з нагоди одруження рідні запропонували здійснити романтичну подорож.
Молодятам потрібно було поїхати до Львова і придбати квиток на «поїд у невідоме». Фірмаорганізатор забезпечувала усі
витрати, пов’язані з харчуванням, проживанням тощо.
Нікому з подорожуючих заздалегідь не повідомляли про маршрут. Адже потяг повинен був курсувати у невідоме. Кінцева станція могла бути у різних країнах:
Швейцарії, Іспанії, Італії… Траплялося, що зупинявся потяг і на
теренах України.
Отож, батьки Зеновія Мигоцького придбали квитки, сіли
у поїзд і через кілька годин разом з іншими подорожуючи-

ми прибули на станцію. А звідти їх доставили у чарівну місцину біля ставу.
Так швидко, і у Швейцарії, дивувались молоді пари. Виявилось, що це були всього-навсього
Бережани. Місто на той час мало
статус курортного.
Подружжя Мигоцьких, здивоване і розчароване водночас, подалось додому. Інші ж мандрівники залишились відпочивати і
розважатися.
…Львівська фірма, що дарувала молодятам захоплюючі подорожі, після сумнозвісного 1939го року перестала існувати. Двері до Європи українцям закрили.
А місцина у Бережанах, до якої
колись курсував «поїзд у невідоме», з часом втратила свою привабливість.
Сумно…
Ольга ЧОРНА.

Всесвіт і ми

Хто у кого в гостях?..

«Заглохло» наше авто десь кілометрів сто
за рідною митницею - в Угорщині. З-під капоту машини щось диміло, сонце палило немилосердно і єдина радість, що недалечко був
заїзд для туристів - маленька «кишенька»,
аби на швидкісній трасі зупинитися і перекусити.
Ошатний дерев’яний столик і лавочки для
подорожніх, видно, не так багато бачили наших туристів, бо були цілими. І поки чоловіки
лагодили автомобіль, я робила канапки. Нехитрий похідний харч запах поміж нетиповим
для нашого сприйняття акацієвим ліском. І
трава була якась не така, як у нас - сиза, гостра, кущиста. Вона раптом біля моїх ніг почала ворушитися. Почувся писк і вилізло зі своєї схованки якесь створіннячко. Сіло на задні
лапки, передні склало сумирно на черевці і завмерло. Поза цього величенького бабака говорила сама за себе: поділися з ближнім…
- Авжеж, - сказала я гостю, - вгощу тебе хлібом. Будеш їсти?
Бабак і не поворухнувся, наче сто років
розмовляв отут з людьми. Я повільно взяла
скибочку зі столу і простягнула звірятку. Ні

одна волосина на його мордочці не ворохнулася. Він наче ще чогось очікував. І тут я зрозуміла - це не він мій гість, це я притарабанилась до його домівки і товчу своїми ногами по
його нірці. Турбую.
Я змінила тон розмови. Попросила звірка
пригоститися і вибачити за всі клопоти, які
ми йому заподіяли. Бабак спокійненько взяв
з рук хліб і поволік в нору.
За кілька хвилин там почався якийсь рух.
Одне за одним так само поважно виповзли
і всілися на задні лапки біля моїх кросівок
п’ятеро малих бабаченят. Я з ними так само
чемно поговорила і пригостила хлібцем.
Наступну годину все сімейство вовтузилося в мене під ногами, виказуючи свою гостинність. Я теж не скупилася на компліменти
і харч.
Коли машина нарешті завелася, біля лавочки бабаки дружно пищали, наче підбадьорюючи мене, прощалися, а найстарший
дивився якось насмішкувато своїми очимагудзичками. І в ту мить я пошкодувала, що батарейки у фотоапараті «підсіли»…
Зоряна ЗАМКОВА.
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19 серпня

Понеділок
УТ-1
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Муз. фiльм до 70-рiччя Г. Гаркушi.
10.15 “Десять заповiдей Господнiх”. В.
Крищенко.
12.15 Класичнi романси Я. Гнатюка.
12.55 “Опернi арiї”. Я. Гнатюк.
13.20 “Спiваю тобi, Україно!” Я. Гнатюк.
14.05 Без цензури.
14.30 Дiловий свiт. Агросектор.
14.35 Право на захист.
14.55 Темний силует.
15.05 Вiкно до Америки.
15.25 Життя на рiвних.
15.40 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50,21.20 Дiловий свiт.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Агро-News.
19.40 Про головне.
20.00 Дорослi iгри.
21.30 “Повернення додому”. Вiтас.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 26 с.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00 Х/ф “Титанiк”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
22.15,05.05 “Грошi”.
23.40,04.10 Т/с “Гра престолiв”

Iíòåð

14.00 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.05,02.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
23.55 Т/с “Одеса-мама”.

ICTV
06.35
06.55
07.40
08.45
09.15

Т/с “Таксi”.
Т/с “Леся+Рома”.
Стоп-10.
Факти. Ранок.
Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.15,13.00 Т/с “Чорнi вовки”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.

Наш ДЕНЬ

20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Х/ф “Пункт призначення 2”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

12.00 “Вусолапохвiст”.
12.45 “Холостяк”.
14.00 “Один за всiх”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.55,00.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Зорянi вiнчання”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

12.00,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.20,14.30 Kids` Time.
13.25 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.00 Репортер.
19.15,01.10 Погода.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор.
23.00 Великi почуття.

5 êàíàë

05.20 Х/ф “Принцеса на бобах”.
07.05 Х/ф “Знайти та знешкодити”.
08.40,03.00 “Агенти впливу”.
09.35,04.30 “Правда життя”.
10.00 Х/ф “ДМБ 4”.
11.30 Т/с “Загарбники”.
15.15 Т/с “По гарячих слiдах”.
19.00,01.25,04.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Важняк”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю
9”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

ÒÂi

08.00,14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
15.25,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.35 Критична точка.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
25 i 26 с.
23.10 Х/ф “Смертельнi перегони”. (2
категорiя).

12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30
Сьогоднi.
12.10,15.15 Базар_IТ.
12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
13.30,16.30 Особлива думка.
14.00,18.15,01.00,04.00 Музичний автомат.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Знак оклику з А. Шевченко.

20 серпня
ÑÒÁ
08.30,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Зорянi вiнчання”.
10.55 “Один за всiх”.
12.55 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Вiчна любов”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.30,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.30 Х/ф “Гола правда”.
11.30,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.40 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

5 êàíàë

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00,02.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
23.55 Т/с “Одеса-мама”.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.35,16.25 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Морськi глибини”.
00.15 Д/ф “Телескоп Хаббл”.

07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
25 i 26 с.
12.00 “Хай говорять. Фантазер Ярослав
Євдокимов”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 53 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
27 i 28 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 19 i 20 с.

ICTV

ÍÒÍ

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.15 Д/ф “Битва пiд Несбi”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Квiти” Стаса Намiна”, ч. 1.
08.20 Д/ф “Квiти” Стаса Намiна”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.30,18.45,21.20 Дiловий свiт.
11.45 Х/ф “Тарас Шевченко”.
13.35 Крок до зiрок.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Українська пiсня року.
21.35 Star-шоу.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 27 с.

Iíòåð

М/ф.
Х/ф “Звiльнiть Вiллi”.
“Пороблено в Українi”.
“КВК-2013”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Звана вечеря”.
“Орел i Решка”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“Розсмiши комiка”.
Х/ф “Нiч у Роксберi”.
Х/ф “Любовний менеджмент”. (2
категорiя).

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.55,13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 63 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 1 c.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 26 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.05,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.35 Бульдог Шоу.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

УТ-1

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.05,20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
13.00 “Знiмiть це негайно”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.30 “Мiняю жiнку 6”.

07.00
10.00
12.10
13.45
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.45

Òîíiñ

14.10 “5 елемент”.
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,23.00,01.00 “Час новин”.
15.15 “Мамина школа”.
16.10 “Велика полiтика”.
17.25 “В кабiнетах”.
18.15 “Територiя закону”.
18.40,00.00,03.30 “Київський час”.
18.50,23.40,00.25,03.20 “Час спорту”.
19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 “Час.
Пiдсумки дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Податковий щоденник”.
22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06.15
“Бiзнес-час”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.
23.45,00.55,03.25 “Огляд преси”.
00.30 “Акцент”.

Вівторок

Êàíàë “1+1”

Ê1

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Програма ТБ
14.00 Наскiльки великий Всесвiт?
15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.55 Д/с “Лемури”.
16.35,04.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 Секретнi матерiали.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Мороз, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Рiхтер - людина-загадка, 1 с.
22.55 Д/с “Сполучаючи континенти”.
00.15 “Свiтськi хронiки”.
00.40 Календар Live. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.50 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.50 Т/с “Джо”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Остерiгайся блондинок”. “Третя зiрочка”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 I знову здрастуйте!
09.50 Щиросерде зiзнання.
10.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
11.05 “Таємнича Росiя: Iвановська область.
Царство злої вiдьми?”
12.35 “Справа лiкарiв”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Викуп”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 4”.
“Пiдстава”. “Єнiсей”.
20.25 Т/с “Безодня”, 9 i 10 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 25 i 26 с.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 9 i 10 с.

Êàíàë «2+2»

08.05 Т/с “Чоловiча робота 2”.
18.20,21.40 “Маски-шоу”.

Ê1

Òîíiñ

07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Три сестри”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.

06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Рiхтер - людина-загадка.
12.45 “Ронiн”.
14.00,22.55 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.55 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Мороз, ч. 2.

ÍÒÍ

05.45 Х/ф “Таємниця двох океанiв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.55,17.00 Т/с “Кобра 2. Антитерор”.
16.45,19.00,01.25,03.25 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”.
(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.55,13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 64 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 2 c.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 27 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi круасани.
09.10,14.00,01.00,04.00 Музичний автомат.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
11.00 Знак оклику з А. Шевченко.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30
Сьогоднi.
12.10,15.15 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
18.15 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 “Ч/Б”.

18.50 ЧУ 6 Тур. Волинь - Карпати.
21.00 “Новини 2+2”.
22.05 Х/ф “Озеро страху 2”. (2 категорiя).
23.55 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Злочин лорда Артура”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Надбання республiки”.
(12+).
10.50,16.50 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!”
(6+).
18.30,00.35 Драма “Монолог”. (12+).
20.30,02.30 Детектив “Iнспектор Гулл”.
(12+).
22.55,04.55 Мелодрама “Пам`ять серця”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Бiзнес-клас. Журнал.
09.35,12.45,19.50 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 9.
11.00,14.00,22.35,01.00 Велоспорт. Енеко
тур. Етап 7.
12.00,18.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй
Гран-прi. Айнзiдельн (Швейцарiя).
HS-117.
15.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Iспанiя
- Нiмеччина. Чоловiки.
16.30 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап.
Нiмеччина - Англiя. Жiнки.
17.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап.
Iрландiя - Польща. Чоловiки.
19.45 Sports Excellence. Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Гранада”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” “Тоттенхем”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - “Леванте”.
14.15,19.15,06.55 “Англiйський акцент”.
15.20 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Халл
Сiтi”.
17.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Бетiс”.
20.25 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
21.30 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Ельче”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Еспаньол”.
03.25 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Вiльярреал”.
05.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Ньюкасл”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Пасуш де Феррейра (Португалiя) - Зенiт (Росiя).
Пряма трансляцiя.
23.40 “Про Лiгу Чемпiонiв”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Драма “Монолог”. (12+).
08.30,14.30 Детектив “Iнспектор Гулл”.
(12+).
10.55,16.55 Мелодрама “Пам`ять серця”. (6+).
18.35,00.35 Мелодрама “Вперше замiжня”.
(6+).
20.30,02.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
22.50,04.50 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+)

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ªâðîñïîðò

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.50 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.50 Т/с “Джо”.

09.30,14.00,22.30 Велоспорт. USA Pro
Cycling Challenge. Етап 1.
10.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США.
Фiнал. Жiнки.
12.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США.
Фiнал. Чоловiки.
15.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Англiя
- Шотландiя. Жiнки.
16.30,20.30 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Iспанiя
- Нiмеччина. Чоловiки.
17.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Iспанiя
- Нiмеччина. Жiнки.
18.30 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Англiя
- Нiдерланди. Чоловiки.
19.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап.
Iрландiя - Бельгiя. Жiнки.
21.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап.
Нiдерланди - Бiлорусь. Жiнки.
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 2.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Я
пам`ятник собi...” “Перевертень”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях
на пiвнiч”.
12.35 “Справа лiкарiв”.
13.30 Суд присяжних. “Назад у минуле”.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Розлучення по...”
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Чуже
обличчя”. “Скорпiон в мiшку”.
20.30 Т/с “Безодня”, 11 i 12 с.
22.25 Т/с “Братани 3”, 27 i 28 с.

Êàíàë «2+2»

06.00,04.00 М/ф.
07.35,18.15 “Маски-шоу”.
08.00,11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
13.25 “Облом UA”.
14.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
17.00 Т/с “Таємна варта”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.50 Новини.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.15 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Ельче”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Еспаньол”.
12.55 “Англiйський акцент”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Вiльярреал”.
17.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Ньюкасл”.
19.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.00,06.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Пасуш де
Феррейра” - “Зенiт”. 1-й матч. Пряма трансляцiя.
23.45,07.20 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПСВ “Мiлан”. 1-й матч.
02.20 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Лiон” “Реал Сосьєдад”. 1-й матч.
04.20 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шахтар”
(Караганда) - “Селтiк”. 1-й матч.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
21 серпня

Середа
УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Громадянська
вiйна в США”.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “О. Остроумова. Кохання земне”, ч. 1.
08.20 Д/ф “О. Остроумова. Кохання земне”, ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.20 Хай щастить.
10.50 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.50,21.20 Дiловий свiт.
12.00 Свiтло.
12.20 Х/ф “Земля”.
13.45 Українська пiсня.
14.25 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Свiтовий рекорд української пiснi.
20.00 “Мелодiя двох сердець”. С. та В.
Бiлоножки.
20.50 Мегалот.
21.30 Фольк-music.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 28 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
11.00,20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
13.00 “Знiмiть це негайно”.
14.00,03.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,05.05 “Територiя обману”.
23.40,04.10 Т/с “Гра престолiв”. (3 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00,02.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.25 Т/с “Агент нацiональної без-

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Дивовижний свiт: Таємницi
пiдводного свiту”.
00.10 Х/ф “Проект “Динозавр”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Вiчна любов”.
10.45 Х/ф “Бажання”.
12.55 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. 10 способiв схуднути”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

06.30,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.35 Т/с “Щасливi разом”.
11.50,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.40 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

5 êàíàë

УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Азенкур”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “В. Граматиков. У дiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Книга.ua.
10.00 Кордон держави.
10.15 Контрольна робота.
10.45 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.55,21.20 Дiловий свiт.
12.00 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
12.30 Д/ф “Iнтернет-1964”.
13.00 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Про головне.
20.00 “Надвечiр`я”.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.55 Х/ф “Чаклунка”, 29 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05,03.5
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55,20.15 Т/с “Склiфосовський 2”.
12.55 “Знiмiть це негайно”.
13.55,05.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.
00.20,04.05 Т/с “Гра престолiв”. (3
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00,02.40 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.25 Т/с “Агент нацiональної без-

Ê1

07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Три сестри”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

05.15 Х/ф “Прощавай, шпана замоскворецька...”
06.50 Х/ф “Больовий прийом”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.55,17.00 Т/с “Кобра 2. Антитерор”.
16.45,19.00,01.25,03.40 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”.
(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06.1
5 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.0
0 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.
18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
27 i 28 с.
12.00 “Хай говорять. Ревнивець”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 54 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.

22 серпня

Четвер

16.00,04.50 Критична точка.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
29 i 30 с.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв “Шальке” “Металiст”.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”, 21 i 22 с.

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Дивовижний свiт: Самсара”.

ÑÒÁ

08.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. 10 способiв схуднути”.
11.00 Х/ф “Жiночий день”.
12.45 “Холостяк”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Як виховати трансвестита”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.30 Т/с “Щасливi разом”.
11.50,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.
00.15,01.20 Т/с “Закрита школа”. (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”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.50,17.20,17
.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”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.55,13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 65 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 3 c.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 28 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.10 Т/с “Американська iсторiя жаху”. (3
категорiя).

ÒÂi

06.00,09.10,14.00,18.15,01.00,04.00 Музичний автомат.
06.30 Голос вiруючого.
07.00 Ранковi круасани.
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
11.00 “Ч/Б”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
29 i 30 с.
12.00 “Хай говорять. Першокласний педагог”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 55 с.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
31 i 32 с.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”, 24 i 25 с.

Ê1

07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35,19.00 “Орел i Решка”.
13.35,23.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Три сестри”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

05.40 Х/ф “Сватання гусара”.
06.45 Х/ф “Жива мiшень”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Важняк”.
14.55,17.00 Т/с “Кобра 2. Антитерор”.
16.45,19.00,01.25,03.15 “Свiдок”.
21.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”.
(2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 8”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.55,13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 66 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 4 c.
16.45 Вiталька.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 29 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
11.00 Homo sapiens.
12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30
Сьогоднi.
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12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
12.10,15.15 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба
новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Рiхтер - людина-загадка.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20,04.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.55 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Мороз.
22.55 Чудеса життя.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.50 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
21.45 “Будинок, якого немає”.
22.50 Т/с “Джо”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Фiктивний шлюб”. “Ставка на дочку”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях на
пiвнiч”.
12.35 “Справа лiкарiв”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Дiм 2”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “На рейках”. “Сибiрський сувенiр”.
20.25 Т/с “Безодня”, 13 i 14 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 29 i 30 с.

Êàíàë «2+2»

06.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. ПСВ (Нiдерланди)
- Мiлан (Iталiя).
12.10,15.15 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
18.15 Здорове життя з I. Трухачовою.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.
21.30,02.30 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Рiхтер - людина-загадка.
12.45 Секретнi матерiали.
13.15,04.35 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.55 Чудеса життя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.55 Д/с “Лемури”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло Поплавський, ч. 1.
21.35 Три любовi Євгенiя Євстигнєєва.

15

08.35 “Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25,18.40 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
13.25 “Облом UA”.
14.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
17.00 Т/с “Таємна варта”.
18.15,21.40 “Маски-шоу”.
19.00 Т/с “Iнспектор Купер”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Затемнення”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Мелодрама “Вперше замiжня”.
(6+).
08.30,14.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
10.50,16.50 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+).
18.35,00.30 Кiноповiсть “У добру годину!”
20.30,02.30 Мюзикл “Острiв загиблих
кораблiв”. (12+).
22.50,04.50 Драма “У тiй країнi”. (6+)

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Журнал.
10.00,14.00,22.20 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 2.
11.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї.
Фiнал. Жiнки.
12.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї.
Фiнал. Чоловiки.
15.00 Легка атлетика. ЧC. Москва. День 9.
16.30 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Iспанiя
- Нiмеччина. Чоловiки.
17.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). Груповий етап. Нiмеччина
- Чехiя. Чоловiки.
18.30 Кампус. Журнал.
19.00,21.55 Вибране по середах.
19.05 Новини кiнного спорту.
19.10 Гольф. USPGA. Wyndham Championship.
20.10 Новини гольфу.
20.15 Вiтрильний спорт. Rolex Fastnet.
20.45 Вибiр мiсяця. Журнал.
20.50 Вiтрильний спорт. Екстремальна серiя.
Порту.
21.20 Вiтрильний спорт. Тур Францiї.
21.50 Новини вiтрильного спорту.
22.00,22.05,22.10 Бiзнес-клас. Журнал.
22.15 Спортивна подорож. Журнал.
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling Challenge.
Етап 3.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.50 Новини.
08.10,19.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Пасуш де Феррейра” - “Зенiт”. 1-й матч.
10.05 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Вiкторiя” “Марiбор”. 1-й матч.
12.00,06.20 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПСВ “Мiлан”. 1-й матч.
16.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Лiон” “Реал Сосьєдад”. 1-й матч.
18.10,23.45,07.20 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Фенербахче” - “Арсенал”. 1-й матч. Пряма
трансляцiя.
08.35 “Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25,19.05 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
13.25 “Облом UA”.
14.50 Т/с “17 миттєвостей весни”.
15.55 Лiга Європи УЄФА. “Актобе” (Казахстан) - “Динамо”. Пряма трансляцiя.
19.55 Лiга Європи УЄФА. “Нимме Калью” (Естонiя) - “Днiпро”. Пряма
трансляцiя.
22.00 “Профутбол онлайн”.
23.15 Х/ф “Французький бокс”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Кiноповiсть “У добру годину!”
08.30,14.30 Мюзикл “Острiв загиблих
кораблiв”. (12+).
10.50,16.50 Драма “У тiй країнi”. (6+).
18.30,00.30 Комедiя “Фонтан”. (18+).
20.30,02.30 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ªâðîñïîðò

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20,23.45 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.50,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Х/ф “Будинок на узбiччi”.
22.45 Т/с “Джо”.

09.30 Спортивна подорож. Журнал.
09.35,17.30,22.00 Велоспорт. USA Pro
Cycling Challenge. Етап 3.
10.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Францiї.
Фiнал. Жiнки.
12.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Францiї.
Фiнал. Чоловiки.
14.00 Кiнний спорт. ЧЄ. Хернiнг (Данiя).
Виїзд.
15.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гранпрi. Куршевель (Францiя). HS-132.
Змiшаний старт.
16.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Айнзiдельн (Швейцарiя). HS-117.
19.00 Хокей на травi. ЧЄ. Антверпен
(Нiдерланди). 1/2 фiналу. Жiнки.
20.30 Кiнний спорт. ЧЄ. Хернiнг (Данiя).
Конкур. Командний змагання. (16+).
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling Challenge.
Етап 4.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Єдиний вихiд”. “П`ята жертва”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.05 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях
на пiвнiч”.
12.35 “Справа лiкарiв”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Остання мiтка
ченця”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Полювання на тихоню”. “П`ятниця, 13”.
20.25 Т/с “Безодня”, 15 i 16 с.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Братани 3”, 31 i 32 с.
00.35 Т/с “Звiробiй”, 15 i 16 с.

Êàíàë «2+2»

07.35,18.15 “Маски-шоу”.
08.00,11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Фенербахче” - “Арсенал”. 1-й матч.
10.10,23.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Лудогорець” - “Базель”. 1-й матч.
12.10,21.40 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Астон Вiлла”.
14.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Динамо”
(Загреб) - “Аустрiя”. 1-й матч.
16.15 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Стяуа” “Легiя”. 1-й матч.
18.20 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
19.10,07.30 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
19.40 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шальке” - “Металiст”. 1-й матч.
01.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. ПСВ “Мiлан”. 1-й матч.
03.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шахтар”
(Караганда) - “Селтiк”. 1-й матч.
05.30 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Лiон” “Реал Сосьєдад”. 1-й матч.
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П’ятниця
УТ-1
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Трафальгар”.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Н. Варлей. Без страховки”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Концертна програма до Дня Прапора України.
10.00 Пiдняття Державного Прапора в
мiстах України.
11.15 Д/ф “Символ Держави”.
12.00,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Левко Лук`яненко. Покликаний бути
символом.
13.15 Урочистостi до Дня Харкова.
14.00 Дiловий свiт. Агросектор.
14.05 “Крила мрiй моїх”. I. Бобул.
15.40 “Я прийшов у цей свiт любити”.
С. Гiга.
17.10 “Мелодiя двох сердець”. С. та В.
Бiлоножки.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.00 “На вiдстанi душi”. А. Демиденко.
21.30 Концертна програма до Дня Харкова.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.40 Концерт до 1025-рiччя хрещення Русi.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55 Т/с “Склiфосовський 2”.
12.55 “Знiмiть це негайно”. “Наталя”.
13.55,04.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Вечiрнiй квартал”.
23.45 Комедiя “Дика штучка”. (2 категорiя).

Iíòåð

06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15,16.25 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.

ICTV

06.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.05 Х/ф “В`язень замку Iф”.

12.50 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Богдан Ступка. Останнє бажання”.
20.55 “Моя правда. Iрина Апексимова.
Cльози залiзної ледi”.
22.25 “Зоряне життя. Тато на пiдборах”.
23.20 “Зоряне життя. Подолай свiй страх”.
00.25 Х/ф “Жiночий день”.

ÑÒÁ

06.00 “Чужi помилки”.
06.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.05 Х/ф “В`язень замку Iф”.
12.50 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Богдан Ступка. Останнє бажання”.
20.55 “Моя правда. Iрина Апексимова.
Cльози залiзної ледi”.
22.25 “Зоряне життя. Тато на пiдборах”.
23.20 “Зоряне життя. Подолай свiй страх”.
00.25 Х/ф “Жiночий день”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.40,17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35,14.45 Kids` Time.
13.40 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.00 Великi почуття.

06.20 Українська пiсня року.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Пiдсумки дня.
09.30 Молитва за Україну.
10.00 “Час рiкою пливе”. М. Гнатюк.
10.25 Пiдняття Державного прапора в
мiстах України.
11.30 Мiтинг-концерт до Дня Незалежностi
України.
14.10 Фольк-music. Спецвипуск до Дня
Незалежностi України.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.05 Концертна програма до Дня
Незалежностi України.
23.10 Концерт Нiколо.

Êàíàë “1+1”

06.25 “Ремонт +”.
07.15,19.30,05.15 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Комедiя “Братик ведмедик”.
12.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.05 “Кохання без кордонiв”.
14.55 “Сказочная Русь”.
15.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 Бойовик “007: Координати Скайфолл”.
23.10 Бойовик “День Незалежностi”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Син батька народiв”.
12.15,04.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00,02.35 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Мамина любов”.
22.00 Д/ф “Битва за Україну”.
23.25 Т/с “Сивий Мерин”, 1-4 с.

ICTV
06.10
07.45
08.40
09.30
10.00
11.10
12.05
12.45
14.35

Т/с “Морськi дияволи”.
Д/ф “Морськi глибини”.
Д/ф “Таємницi пiдводного свiту”.
Зiрка YouTube.
Дача.
Квартирне питання.
Дивитися всiм!
Х/ф “Вагiтний”.
Т/с “Назад в СРСР”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
31 i 32 с.
12.00 “Хай говорять. З коханими не розлучайтеся”.
14.30 Т/с “Подружжя”, 56 с.
15.30,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна. Зоряний вечiр”.
23.00 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 3 i 4 с.
(2 категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
10.00 “Добрий вечiр, тварини”.
11.00 “Штучки”.
12.35 “Орел i Решка”.
13.35,00.50 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “КВК-2013”.
21.20 “Майдан`s”.

ÍÒÍ

05.30 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.
06.50 Х/ф “Загiн “Д”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Важняк”.
14.55,17.00 Т/с “Точка вибуху”.
16.45,19.00,02.50,04.35 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Синдром дракона”.
00.00 Х/ф “Патрiот”.

5 êàíàë

ÒÅÒ

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”.
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.10,17.20
,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”.

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
08.55,13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 67 с.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”, 5 с.
17.05 Досвiдос.
17.40 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 30 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 УТЕТа в Iнтернетi.
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 ТЕТ-Iнтернет.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.
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Субота
УТ-1

Наш ДЕНЬ

18.45
19.00
21.50
23.45

ÑÒÁ

Факти. Вечiр.
Х/ф “Серпень. Восьмого”.
Х/ф “Прорив”. (2 категорiя).
Х/ф “ПiраМММiда”. (2 категорiя).

06.35 Х/ф “Суєта суєт”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Королева бензоколонки”.
12.15 Х/ф “За двома зайцями”.
13.55 “Зоряне життя. Тато на пiдборах”.
14.55 “Зоряне життя. Подолай свiй страх”.
15.55 “Моя правда. Богдан Ступка. Останнє бажання”.
17.00 “Моя правда. Iрина Апексимова.
Cльози залiзної ледi”.
18.00 Х/ф “Час любити”.
21.50 Х/ф “Знахар”.
00.35 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.

Íîâèé êàíàë

06.35 Х/ф “Пес-вампiр”.
07.50,10.00 Ревiзор.
12.05 Уральськi пельменi.
13.35 Рудi.
15.00 Педан-Притула Шоу.
22.00 Хто зверху? 2.
23.45 Х/ф “Мачуха”.

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”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “Ранок iз зiркою”.
08.45 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15,04.40 “Лiсовий патруль”.
17.15 “Мотор-новини”.
17.25 “Не перший погляд”.
18.15 “Реальний сектор”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Особливий погляд”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 18 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”, 151 i 152 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 69 i 70 с.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Т/с “Бiднi родичi”, 3 i 4 с.
15.00 Т/с “Бiднi родичi”, 7 i 8 с.
18.00,19.20 Т/с “Волошки”.
22.10 Х/ф “Тiльки повернися!”

ÒÂi

07.00 “Ч/Б”.
08.00,12.00,15.00,18.30,20.30,23.00,01.3
0 Сьогоднi.

Ê1
07.00,11.30 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера i друзi”.
10.15 М/ф “Вiннi i Хобоступ”.
12.00 Х/ф “Прорвемося!”
13.50 “Розсмiши комiка”.
15.50 “Пороблено в Українi”.
17.10 “Майдан`s”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Кiт у мiшку”.

ÍÒÍ
06.00
07.15
10.40
13.50
15.15
19.00
23.00
23.30

Х/ф “Загiн “Д”.
Т/с “Точка вибуху”.
Х/ф “Патрiот”.
Х/ф “За двома зайцями”.
Т/с “Загарбники”.
Т/с “Таємницi слiдства 3”.
“Парк автомобiльного перiоду”.
Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.20 Т/с “Закон i порядок”. Злочиннi
намiри”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.35 М/ф “Як козаки прибульцiв
зустрiчали”.
11.55 М/ф “Як козаки мушкетерам допомагали”.
12.15 М/ф “Як козаки наречених виручали”.
12.30 М/ф “Як козаки на весiллi гуляли”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф “Швидкiсть 2: Круїз пiд контролем”.
19.20 Х/ф “Таксi 2”. (2 категорiя).
21.10 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”.
(3 категорiя).

ÒÂi

06.30 Блага звiстка з Рiком Реннером.
07.00,01.30 Homo sapiens.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1931р. Академiк Петро Капiца.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45,14.15 Навколо свiту.
11.45 Автомандри.
12.30 Лекцiї i подiї.
15.15 Третiй дзвiнок.
18.00,02.30 “Ч/Б”.
19.00 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,03.30 Знак оклику з А. Шевченко.

Програма ТБ
10.00,12.30,14.30,15.30 Навколо свiту.
10.30,19.00,22.30,03.30 Приватнi новини.
11.00,21.30,02.30 Музика для дорослих.
12.10,15.15 Базар_IТ.
13.30,16.30 Особлива думка.
17.00 Найважчий у свiтi ремонт.
19.30,00.00 Сьогоднi про головне.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Три любовi Євгенiя Євстигнєєва.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.55 Чудеса життя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.55 Д/с “Лемури”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло Поплавський, ч. 2.
21.35 Євгенiй Євстигнєєв. Доля.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45,17.20 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
15.20 “Слiд”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Людина i закон”.
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.50 “Хто такий цей Кустурiца?”

ÍÒÂ-Ñâiò

05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Пiгулки щастя”. “Злочин без
потерпiлого”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросерде зiзнання.
11.00 Т/с “Мандри Синдбада”. “Шлях
на пiвнiч”.
12.35 “Справа лiкарiв”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Живi легенди”. О. Калягiн.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 4”. “Чорне золото”. “Небезпечний поворот”.
20.30 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
22.30 “Дивна стать”. Проект.
23.40 Т/с “Звiробiй”, 17-19 с.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.

Òîíiñ

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55,21.05 “Погода”.
09.00 Євгенiй Євстигнєєв. Доля.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Здрастуйте, я ваша тiтка”.
13.35 За сiм морiв.
14.00 Чудеса життя.
15.15 Д/с “Щоденник великої кiшки”.
16.00,23.45 Д/с “Народженi вбивати”.
16.50,04.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.55 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,04.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Легенди Тауера.
20.00 Таємниця всесвiту - подорож всередину ядра.
21.10 Людина, що вiдкрила Єгипет.
22.15 П`ять вечорiв з О. Табаковим.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Мiсячнi ночi”.
06.15 Х/ф “Вiн, вона i дiти”.
07.35 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Микола Валуєв. Найбiльший полiтик
у свiтi”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 Т/с “Спадок”.
15.20 “Давайте схуднемо?”
16.20 “Вгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.55 “Весiльний переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “КВН”. Прем`єр-лiга.
23.55 Х/ф “Спляча красуня”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.05 “Пiсня для вашого столика”.
07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 “Конкурентки Пугачової. Битва за
трон королеви”.
13.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Сiмкарта”. “Сусiд зверху”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
16.35 I знову здрастуйте!

Êàíàë «2+2»
07.35 “Маски-шоу”.
08.00,11.05 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Угон”.
10.35 “Дорожнi вiйни”.
13.25 “Облом UA”.
14.20 Х/ф “В`язень замку Iф”.
19.00 Х/ф “Рятiвники. Критична маса”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.
23.10 Т/с “Королi втечi”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Фонтан”. (18+).
08.30,14.30 Х/ф “Два життя”, 1 с. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Два життя”, 2 с. (12+).
18.30,00.30 Детектив “Мене це не стосується...” (12+).
20.30,02.30 Муз. фiльм “Сiльва”. (6+).
23.00,05.00 Трилер “Подорож до щасливої Аравiї”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 4.
10.30,14.15 Снукер. Європейський тур.
Нiмеччина. День 1.
12.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Хакуба (Японiя). HS-131.
20.30 Велоспорт. Вуельта. Презентацiя
команд.
21.30 Бокс. Титульний бiй у важкiй вазi.
Румунiя.
00.00 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 5.
01.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Францiї.
Фiнал. Чоловiки.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Астон Вiлла”.
10.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Вiкторiя”
- “Марiбор”. 1-й матч.
12.00 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Стяуа” “Легiя”. 1-й матч.
14.10 “Свiт англiйської прем`єр-лiги”.
14.40 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Шальке” - “Металiст”. 1-й матч.
16.35 Лiга чемпiонiв. Плей-офф. “Фенербахче” - “Арсенал”. 1-й матч.
18.30,06.50 “Futbol Mundial”.
19.15 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.20,07.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Вердер”. Пряма трансляцiя.
23.30 2 Бундеслiга. “Ерцгебiрге” - “Енергi”.
01.20 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” “Альмерiя”.
03.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Осасуна”.
05.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Вердер”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро 4”. “Порожняк”.
22.10 Т/с “Державний захист 2”. “Гарем
для кiлера”, ч. 1 i 2.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
10.45 Т/с “Захист”.
14.45,23.35 Х/ф “Залiзна сотня”.
16.50 ЧУ 7 Тур. Арсенал - Iллiчiвець.
19.15 ЧУ 7 Тур. Металiст - Севастополь.
21.30 Х/ф “Ярослав. Тисяча рокiв тому”.
(2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Детектив “Мене це не стосується...” (12+).
08.30,14.30 Муз. фiльм “Сiльва”. (6+).
11.00,17.00 Трилер “Подорож до щасливої Аравiї”. (12+).
18.30,00.50 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.40,02.30 Драма “Крадiжка”. (12+).
23.10,05.00 Комедiя “Дуенья”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 5.
10.30,14.30 Снукер. Європейський тур.
Нiмеччина. День 2.
12.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Хакуба (Японiя). HS-131.
19.45,01.30 Велоспорт. Вуельта. Етап 1.
22.00 Велоспорт. USA Pro Cycling
Challenge. Етап 6.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Осасуна”.
11.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Вердер”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Арсенал”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Вест
Бромвiч”. Пряма трансляцiя.
19.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - “Гамбург”. Пряма трансляцiя.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” “Ювентус”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Вальядолiд”. Пряма трансляцiя.
02.00 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Реал
Сосьєдад”.
03.50 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Мiлан”.
05.40 “Futbol Mundial”.
06.10 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Валенсiя”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
25 серпня

Неділя
УТ-1

ICTV

07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
12.00 Сiм чудес України.
12.25 Ближче до народу.
12.55 Маю честь запросити.
13.45 Золотий гусак.
14.10 В гостях у Д. Гордона.
15.00 Караоке для дорослих. До Дня
Незалежностi України.
15.55 Рояль в кущах.
16.40 Дiловий свiт. Тиждень.
17.10 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.40 “На вiдстанi душi”. А. Демиденко.
20.40 Слово регiонам.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.00 Д/ф “Федерацiя автомобiлiстiв”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.

06.45 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
09.05 Х/ф “Вагiтний”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф “Кохання у великому мiстi”.
14.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi 2”.
16.05 Х/ф “Серпень. Восьмого”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Х/ф “Дев`ята рота”.
22.55 Х/ф “Годинникар”. (2 категорiя).
00.55 Т/с “Назад в СРСР”.

Êàíàë “1+1”

06.00 Комедiя “Як уполювати мiльйонера”.
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,04.45 “Недiля з Кварталом”.
12.00,04.20 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.00,20.15 “Великий пекарський турнiр”.
15.05 Мелодрама “Милосердя”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Комедiя “Диявол носить Прада”.

Iíòåð

07.00 “Марафон до дня Незалежностi України “День народження Країни”.
13.00 Х/ф “Мамина любов”.
15.05 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять
журавлi”.
19.00,20.30 Концерт “Живи в Українi”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Х/ф “Фото на документи”.
00.25 Х/ф “Бiлий пiсок”. (2 категорiя).
01.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
03.00 Т/с “Сивий Мерин”.
Недiля, 25 серпня
05.50 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять
журавлi”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00 Х/ф “Фото на документи”.
13.55 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
15.50,20.25 Т/с “Спадкоємиця”.
20.00 “Подробицi”.
23.55,04.15 Х/ф “Без чоловiкiв”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.00 М/ф: “Дюймовочка”, “Зачарований
хлопчик”.
07.10 Х/ф “Оповiдь про те, як цар Петро
арапа одружив”.
09.10 “Їмо вдома”.
10.15 “Караоке на Майданi”.
11.15 Х/ф “Час любити”.
15.05 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.55 Х/ф “Iнше обличчя”.
23.55 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.

Íîâèé êàíàë

TV-4
Понеділок, 19 серпня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Круїз або розвідна мандрівка»
17.00 «Підводний світ»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Ланцюг»

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.
00,21.00,23.00,01.00,02.00,05.00,06.0
0 “Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
“Бiзнес-час”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,13.30,18.10,20.35,21.10,01.15,02.15,
04.55,05.15,06.25 “Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10,01.35,05.35 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Захисник вiтчизни”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.

Вівторок, 20 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Леді-казка»
15.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.00 «Ти зможеш»
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Прокляття самогубця»

Cереда, 21 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Власна думка
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»
13.00 «Куди приводять мрії».Концерт
«Uma2rman»
14.00 Х.ф. «Загублений світ»
16.40 «Чарівний ключик»

Четвер, 22 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.20 «Рекламна кухня»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Острів Джорджа»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
18.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Дівчата.Кращі друзі діляться всім»

П’ятниця, 23 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Комедія давно минулих днів»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Ти зможеш»
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
22.35 Х.ф. «Людина з півдня»

Субота, 24 серпня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Все перемагає любов»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи

06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
09.00 Ласкаво просимо. Тамара Гвардцителi.
10.00 Герої екрану. Обличчя з обкладинки.
11.00 Т/с “Злочин буде розкрито”, 6 i 7 с.
14.00 Т/с “Бiднi родичi”, 10 i 11 с.
17.00 Т/с “Бiднi родичi”, 12 i 13 с.
19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 153 i 154 с.
21.00 Т/с “Iнтерни”, 74 i 75 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.00 М/ф.
10.00 Х/ф “Фальшиве весiлля”.
11.50 Х/ф “Звiльнiть Вiллi 2: Нова пригода”.
13.45 “Розсмiши комiка”.
14.45 “КВК-2013”.
17.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 Х/ф “Привид”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Психоаналiз”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

ÒÅÒ

5 êàíàë

17.00 «Підводний світ»
17.25 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Діти революції»

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.30 Х/ф “Мафiя безсмертна”.
07.00 Т/с “Синдром дракона”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Снайпери. Помста Тамерлана.
12.00,03.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Настоятель 2”.
14.50 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
19.00 Т/с “По гарячих слiдах”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.25 Хто зверху? 2.
11.20 Педан-Притула Шоу.
12.55 Мачо не плачуть.
14.10 Божевiльний автостоп.
15.10 Х/ф “Ямакасi”.
17.05 Х/ф “Громобой”.
19.20 Х/ф “Хто я?”
22.00 Великi почуття.
00.05 Х/ф “Хев Плентi”.

Програма місцевих телеканалів

17.20 “Палата”.
17.30,23.40 “Новини Київщини”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.

08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.35 М/ф “Сердитi пташки”.
11.45 М/ф “Пригоди мишеняти Переса”.
13.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.30 Одна за всiх.
17.10 Х/ф “Таксi 2”.
19.00 Королева балу 3.
20.15 4 весiлля.
21.35 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”.
(3 категорiя).

ÒÂi

07.00,21.00,02.30 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Автомандри.
08.30,17.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1932р. Йосип Сталiн.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.45,14.15 Навколо свiту.

12.30 Х.ф. «Ідеальний чоловік»
14.30 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Підмінена королева»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Коліжанка»
19.30 «Музичні делікатеси»
21.30 Невідома Україна. Повернута
самостійність
22.00 До 65-річчя Івана
Гаврилюка.Х.ф. «Чорна долина»
00.00 Х.ф. «Поцілунок змія»

Неділя, 25 серпня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Підмінена королева»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Власна думка
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
19.50 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Все перемагає любов»

ТТБ
Понеділок, 19 серпня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Просто неба”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Легенди Чорного острова”
14.30 “Невигадані сторії”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Ми українські”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.1
21.30 “Урок… для батьків”
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11.45 Гран-прi.
12.30 Лекцiї i подiї.
15.15 Третiй дзвiнок.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00,03.30 “Ч/Б”.
22.00,01.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Мрiйники”. (3 категорiя).

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Здрастуйте, я ваша тiтка”.
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Легенди Тауера.
10.00,03.25 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Викрали зебру”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Таємниця всесвiту - подорож всередину ядра.
16.00,05.00 “Художнi iсторiї. Богодару Которовичу присвячується”.
17.05,23.55 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Таке спортивне життя. Нiна Уманець”.
18.30,03.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,03.50 “Свiтськi хронiки”.
21.15 Маленькi дiти великого кiно.
21.55 Свiт майбутнього.
22.55 Точки перетину.
00.15 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Час лiтнiх вiдпусток”.
07.05 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Т/с “Шантаж”.
13.15 “Єралаш”.
13.30 Комедiя “Мiмiно”.
15.20 “До Ре”. Краще.
17.40 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища
лiга.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 Х/ф “Мисливець”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.10 “Жiночий погляд”. “Корейське щастя Анiти Цой”.
07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” з Ляйсан Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi курси: Iталiя. Тоскана” з
Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.20 Т/с “Глухар. Продовження”.
“Смiття”. “Знову травневi”. “Страш-

22.45 “Поліські животоки”.ч.1
23.00 “Імена”(Любко Дереш.ч.1)
23.30 Концерт Світлани Копилової.ч.1

Вівторок , 20 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ранок з ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.15 “Поліські животоки “.ч.1
12.30 “Ми українські”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Філософські портрети. Пантелеймон Куліш”
14.20 “100 шедеврів”
14.30 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.1
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Віконечко”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Подаруй надію”
17.35 Д/Ф “Україна-рідний край.
Звичаї живуть”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Поліські животоки”.ч.2
23.00 “Імена”(Любко Дереш.ч.2)
23.25 Концерт Світлани Копилової.ч.2

Середа, 21 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ранок з ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
10.15 “Шукаю батьків”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Д/Ф “Україна-рідний край.
Звичаї живуть”
12.20 “Поліські животоки”.ч.2
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “Після школи”
17.45 “Кулінарія від Андрія”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Дім.Сад.Город”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Почерк долі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.2
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Зірковий коктейль”
23.00 “Одеські історії кохання”
23.20 Концерт Світлани Копилової.ч.3
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но жити”. “Кожен сам за себе”.
“День народження”.
17.00 “Очна ставка”.
18.25 Т/с “Угро 4”. “Прийомнi батьки”.
22.10 Т/с “Державний захист 2”. “Гарем
для кiлера”, ч. 3. i 4.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
09.20 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.25 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.25 Х/ф “Капiтан Рон”.
16.25 “Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014”.
16.50 ЧУ 7 Тур. Карпати - Говерла.
19.15 ЧУ 7 Тур. Днiпро - Шахтер.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Рятiвники. Критична маса”

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.40,13.00 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).
08.15 “Плюс кiно”. (12+).
08.50,14.35 Драма “Крадiжка”. (12+).
11.20,17.05 Комедiя “Дуенья”. (6+).
18.45,00.35 Мелодрама “Проста iсторiя”.
(12+).
20.30,02.30 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
22.55,04.55 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+)

ªâðîñïîðò

09.30,16.00 Велоспорт. Вуельта. Етап 1.
10.00 Автоспорт. GP3. Спа (Бельгiя). Заїзд 1.
10.30 Автоспорт. GP3. Спа (Бельгiя). Заїзд 2.
11.00,13.30 Снукер. Європейський тур.
Нiмеччина. 1/8 фiналу.
12.45 Автоспорт. Суперкубок Порше. Спа
(Бельгiя).
14.00 Снукер. Європейський тур. Нiмеччина.
1/4 фiналу.
16.30 Велоспорт. Ваттенфалл класик.
17.45,01.25 Велоспорт. Вуельта. Етап 2.
19.00 Снукер. Європейський тур. Нiмеччина.
1/2 фiналу.
21.00 Снукер. Європейський тур. Нiмеччина.
Фiнал.
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling Challenge.
Етап 7.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Лiверпуль”.
10.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Нюрнберг”.
12.05 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” “Ювентус”.
14.25 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Бохум”.
Пряма трансляцiя.
17.25,18.55 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем”
- “Суонсi”. Пряма трансляцiя.
19.55,07.00 “Англiйський акцент”.
21.00 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Удiнезе”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Рома”.
01.30 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - “Катання”.

Четвер, 22 серпня

Субота, 24 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ранок з ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Мандри”
12.35 “Кулінарія від Андрія”
12.45 “Дім.Сад.Город”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Почерк долі”
14.30 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.2
15.00 “Леся Українка”
15.30 “Інновації ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Українські забавлянки”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Левко Лук’яненко.Покликаний
бути символом”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Мікс”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Дзеркало”
23.00 “Легенди Запоріжжя”
23.30 “Земляки”

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “До чистих джерел”
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 Д/Ф “Уклін великому всеукраїнцю”
13.10 “Історія одного експоната”
13.30 Д/Ф “Україна-рідний край”
13.45 “Новини України”
14.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
14.30 “Сім’я Кім”
14.35 “Театральні зустрічі”(“Нація”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”(Х/Ф “Сьомий
перстень чаклунки”. 4 с.)
17.45 “Щасливі долоні”
18.10 “Лікар радить”
18.30 “Жива традиція”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Допомагає служба зайнятості”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Зовсім інше життя”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 “Традиції самоврядування в
Україні”
23.45 “Екотур”

П’ятниця, 23 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ранок з ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Україна невідома. Розбудова держави”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Левко Лук’яненко.Покликаний
бути символом”
12.55 “Прапор України”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Сім’я Кім”
17.20 “Прапор України”
17.25 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 Д/Ф “Україна-рідний край”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “До чистих джерел”
20.25 “Історія українського парламентаризму”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Майстри великої родини”
21.25 “Прапор України”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Зустрічі біля неба”
23.00 “Мелодії цимбалів Івана Кавацюка”
23.30 “Земляки”

Неділя, 25 серпня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Щасливі долоні”
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 “Жива традиція”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Допомагає служба зайнятості”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Казки Миколаївського зоопарку”
14.30 “7 природних чудес України”
14.45 “Музей гетьманства”
14.55 “Лікар радить”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Нація”)
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/Ф “Для домашнього вогнища”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Пілігрим”
23.00 “Традиції самоврядування на
Україні”
23.50 “Замки Тернопілля”
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Сеньйор-помідор:
готуємося
Н
а грядці помідорові немає рівних:
червоні, жовті, рожеві плоди завжди
виділяються серед городньої зелені.

Батьківщиною цього плода є Південна Америка,
де досі можна побачити дикорослі кущі томатів. Через
яскраве забарвлення помідора довгий час люди не наважувалися його їсти, вважаючи отрутою. Сьогодні ж відомо, що помідор не тільки смачний, а й дуже корисний. В
одній склянці томатного соку, виявляється, є половина
добової норми вітаміну С й провітаміну А, які підтримують імунітет. А ще в помідорах багато солей заліза, магнію, кальцію й особливо калію. Вони допомагають роботі серця та виводять з організму надлишки рідини. Крім
того, в цих овочах багато яблучної та лимонної кислот,
які необхідні для травлення. Медики вважають, що регулярнее вживання помідорів знижує ризик розвитку
онкологічних захворювань. А от кілокалорій в 100 грамах томатів всього 22! Отже, від цих овочів не повніють.
«Наш ДЕНЬ» підготував для вас цікаві рецепти
на зиму. Смакуйте помідори весь рік!

ПОМІДОРИ МАРИНОВАНІ

Потрібно: помідори, часник, цибуля, петрушка, перець
чорний і духмяний, сіль, цукор, оцет.
Приготування: всі овочі миємо, цибулю та часник нарізаємо. На дно банки кладемо петрушку, чорний і духмяний перець, частину часнику, далі – помідори та цибулю й
решту часнику.
Готуємо маринад: беремо на 1 л води – 30 г солі, 40г
оцту та 50г цукру, все розмішуєм до повного розчинення,
при бажанні можна довести до кипіння. Маринадом залити помідори, стерилізувати 5-7 хв.

ПОМІДОРИ БАБУСИНІ

Потрібно: для маринаду – 1 ч. ложка солі, 3 ч. ложки цукру, 1 цибулина, 1-2 лаврових листки, 2-3 горошини
чорного перцю, 3-4 бутони гвоздики, кориця – на кінчику ножа.
Приготування: все це залити 0,5 л води і кип`ятити
3 хв., охолодити та процідити. Додати 3 ст. ложки 6%-го
оцту. Дрібні помідори розкласти у банки, покласти в кожну по 2 лаврових листки, 3 горошини чорного перцю, 1
скибочці ріпчастої цибулі.
Залити маринадом. Закрити банки кришками та стерилізувати 5-10 хвилин.

ПОМІДОРИ З МОРКВОЮ

Потрібно: на банку – приблизно 2 середні морквини,
близько 5 зубчиків часнику, помідори. Зелень та інші приправи не використовуємо.
Приготування: помідори можна трішки наколоти зубочисткою, щоб не тріскались. Після цього щільно накласти їх у банки, перекладаючи нарізаною кружальцями морквою та часником. Залити помідори окропом та витримати доти, коли банку можна буде взяти руками (це
приблизно 20 хв.) Потім воду злити в окрему посудину,
щоб заміряти ємність. Взяти таку саму кількість води та
зробити розсіл з розрахунку на одну 3-літрову банку (це
приблизно 1 літр води, залежно як помідори вкладені): 3
ч. л. солі, 4 ч. л. цукру. В кожну банку влити 2 ч. л. оцту та
залити розсолом. Закатати кришками, перевернути й закутати на добу. Ці мариновані помідори можна зберігати
навіть при кімнатній температурі в міській квартирі.

ПОМІДОРИ «ЯК З БОЧКИ»

Потрібно: для розсолу – 10 літрів води, 2 скл. солі, 2
скл. цукру, 1 скл. гірчичного порошку, аспірин з розрахунку 3 таблетки на 3-літрову банку; спеції – листя смородини та вишні, корінь або листочки хрону, часник і кріп, солодкий перець (ратунда), помідори.
Приготування: на дно укласти спеції, потім щільненько помідори й солодкий перець. Готуємо розсіл: змішати холодну воду, сіль, цукор і гірчичний порошок, залити в банки з помідорами. Розсіл вийде трішки мутний, але
так повинно бути. У кожну банку зверху покласти таблетки аспірину
(щоб не утворювалася цвіль). У 3-лі-

трові банки – 3 таблетки, в 10-літрові – 10 таблеток. Якщо тримати в підвалі чи льосі й вживати
одразу, коли вони достатньо просоліють, то аспірину можна не класти. Закрити капроновою
кришкою для консервування та поставити в прохолодне місце.
Такі помідори неймовірно смачні та неначе трошки газовані (за рахунок гірчиці таі цукру). Розсіл з таких
помідорів чудово допомагає при простудних захворюваннях. Необхідно лише підігріти й пити теплим невеликими
ковтками, а при похміллі – холодним.

ПОМІДОРИ «ДО ВЕСНИ»

Потрібно: для маринаду (приблизно на 8 банок) – 8,5
л води, 0,5 л оцту, 300 г солі, 0,5 кг цукру.
Приготування: у 3-літрову банку покласти на дно цибулину кільцями, кілька зубчиків часнику, жмут петрушки, помідори. Зверху – 4 таблетки аспірину. Все це щільно закласти тертою морквою. Запихаємо всередину банки капронову кришку, щоб закрити помідори (своєрідний
гніт). Залити маринадом і закрити ще одною кришкою.
Такі помідори мають смак свіжоквашених і добре зберігаються у прохолодному місці аж до весни.

ПОМІДОРИ ПІКАНТНІ У ВЛАСНОМУ СОКУ

Потрібно: для маринаду – на 2,5 л соку-пюре – 2 ст. л
солі, 2 ст. л цукру, 1/4 скл. дрібно нарізаного часнику, 1/4
скл. тертого хрону.
Приготування: відібрати помідори середньої стиглості, покласти у 3-літрову банку. Перестиглі плоди добре помити, покласти у каструлю та поставити на вогонь, довести до кипіння. Коли ці помідори стануть зовсім м’якими,
додати туди сіль і цукор. Суміш розмішати та поставити
знову на вогонь. Коли закипить, одразу ж додати часник і
хрін. Потім пропустити це все через м’ясорубку та залити
банки з відібраними помідорами. Стерилізувати: літрову банку – 10 хв., трилітрову – 15 хв.

ПОМІДОРИ ПО-ГРУЗИНСЬКИ

Потрібно: 1 кг зелених помідорів, 3/4 скл.
ядер волоських горіхів, 7-10 зубчиків часнику, 1/2 стручки гострого перцю, по 1 ч. л. насіння коріандру та сушеної м’яти, 1/2 ч. л. сушеної
зелені базиліка й естрагону, 3/4 скл. столового
оцту.
Приготування: зелені помідори середньої
величини вимити, залити окропом і витримати
20 хв. Потім розрізати на 4 частини. Ядра волоських горіхів, часник і гострий перець ретельно подрібнити, розтерти в ступці, відтиснути сік і зібрати в
склянку. У вичавлену масу додати зерна коріандру,
м’яту, базилік, оцет і ретельно перемішати. Нарізані
помідори щільно викласти в банки, пересипаючи кожен
шар пряною сумішшю. Зверху вилити вичавлений сік. Закрити і поставити в холодне місце. Через кілька днів, коли
помідори пожовтіють, їх можна вживати в їжу.

ПОМІДОРИ ПОЛОВИНКАМИ

Потрібно: помідори, перець горошком, лавровий лист,
цибуля, зелень кропу, часник, олія: для маринаду – 3 л.
води, 3 ст. л. солі, 7 ст. л. цукру, 1 ст. л. 9% оцту.
Приготування: тугі червоні помідори розрізати навпіл. На дно банки (краще – літрової), покласти подрібнений кріп, 4-5 перчин, одну невелику цибулину кільцями,
2 подрібнених зубчики часнику та 1 ст. л. олії. Викласти
половинки помідорів зрізом донизу. Як тільки банка заповниться, заливати помідори теплим маринадом. Стерилізувати 7-10 хв. Закатати і, перевернувши догори дном, закутати до ранку.

ПОМІДОРИ В ЯБЛУЧНОМУ СОКУ

Приготування: яблука натерти на тертці, сік відтиснути та дати відстоятися. Дрібні, середньої зрілості помідори закласти у прогріті літрові банки, на дно яких покласти листочки вишні та смородини. У відстояний сік
додати цукор та сіль (на 1 літр соку – 3 ст. л. цукру і 1
ст. л. солі). Залити киплячим яблучним соком і накрити кришками до охолодження. Потім злити сік, знову
закип’ятити і залити ще раз. Тільки після цього банки закрутити.

ПОМІДОРИ З МЕЛІСОЮ

Потрібно: для маринаду на 1 л води
– 5 ст. л. цукру, 1 ст. л. (з верхом) солі,
100 г 6% оцту, 30 г меліси або м’яти, 30
гестрагону, 3-4 зонтики кропу.
Приготування: викласти помідори
в прогріті банки, двічі залити окропом,
третій раз – маринадом. Закатати.

ЧЕРРІ В ГОРІЛЦІ

Потрібно: 3 ст. л. солі, 1 ст. л. тертої лимонної цедри, 1 ст. л. цукру, 3 ст.л.
винного оцту, 0,5 скл. горілки, 1 ст. л.

до зими

чорного меленого перцю, помідори черрі– 1,5 кг
Приготування: з помідорів слід видалити шкірку.
Для цього треба зробити невеликий надріз хрест-навхрест
на овочах в основі. Опустити овочі в киплячу воду на 3 секунди й одразу ж обдати холодною водою. Почистити. Потім з’єднати горілку, оцет, сіль, цукор, перець і цедру, перемішати до розчинення цукру. Отриманим маринадом залити помідори. Поставити маринуватися в прохолодному
місці на 1,5-2 год. Після цього можна подавати як закуску до столу.

ЧЕРРІ КЛАСИЧНІ

Потрібно: 1-1,5 кг помідорів черрі, цибуля, болгарський перець, часник, зелень – за бажанням, запашний перець горошком, гвоздика; для маринаду – 1 л води, 1,5 ст л.
солі, 3 ст. л. цукру; 3 ст. л. лимонного соку або оцту.
Приготування: помідори акуратно наколоти зубочисткою біля основи, щоб не тріскалися при заливці маринадом. У банки викласти помідори, порізану цибулю,
часник, болгарський перець, прянощі та, за бажанням, зелень. Залити це окропом і через кілька хвилин воду злити
в каструлю. Додати ще півсклянки окропу та всі інгредієнти для маринаду, довести до кипіння та залити помідори. Закатати кришками, перевернути, закутати до охолодження.

ОВОЧЕВЕ АСОРТІ

Потрібно: огірки, помідори, морква, капуста,
цвітна капуста, фізаліс, кабачки, болгарський перець, цибуля, часник, зелень петрушки, кропу,
листя чорної смородини, вишні та хрону, перець
чорний і духмяний, сіль, цукор, оцет.
Приготування: огірки помити та замочити
у воді на 2-3 год., щоб потім вони були хрумкішими. Решту овочів, крім помідорів, нарізати на
шматочки, кружельця, смужки – як подобається.
На дно банки покласти листя хрону, кріп, кілька
стеблин петрушки, 2-3 листочки чорної смородини
та вишні, 5-7 горошин чорного та духмяного перцю.
Після того викласти овочі в тому порядку та кількості, як вам подобається. Часнику на 3-літрову банку потрібно приблизко 5 зубчиків. Зверху можна накрити стеблиною петрушки.
Робимо маринад: на 1 л води - 2,5-3 ст. л. цукру і стільки ж солі, 3 ст. л. оцту. Розмішати до повного розчинення
або зварити. Готовим маринадом залити банки. Стерилізувати 10-12 хв., закати.

АСОРТІ «ГОРОД»

Потрібно: на 3-літрову банку – 1 невеликий кабачок,
півпатисона, 3-5 невеликих огірків і стільки ж помідорів,
1 великий болгаський перець, 100 г цвітної капусти, півморкви, 1 цибулина, 4 зубчики часнику, 0,5 скл. 5% оцту,
4 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі, 3 бутончика гвоздики, 2 лаврових листа, 2 парасольки кропу, 10 горошин чорного перцю.
Приготування: кабачок очистити від шкірки і нарізати кружечками, половину патисона – шматочками. З болгарського перцю вийняти насіння і розрізати на 4 частини
вздовж основи. Моркву порізати кільцями, цибулину поділити на 4 частини. Часник почистити.
Цвітну капусту розібрати й покласти на дно стерилізованої банки, додати перець, лавровий лист, гвоздику, кріп.
Далі покласти овочі так, щоб банка була повністю заповнена. Всипати цукор і сіль. Додати півсклянки оцту. Залити овочі кип’яченою водою. Стерилізувати 15 хв. Закатати, перевернути до повного остигання.

АДЖИКА ТОМАТНА

Потрібно: 1,5 кг помідорів, 0,5 кг солодкого перцю,
0,5 кг яблук, 0,5 кг моркви, 4 середні головки часнику, 2-3
штуки гіркого перцю, 350 мл соняшникової олії, зелень за
смаком, 1-2 ст. л. солі (за смаком).
Приготування: томати пропустити через м’ясорубку.
Разом з ними прокрутити перець гіркий і солодкий, кислі яблука, моркву та часник. Овочі добре перемішати, додати нарізану зелень, вилити суміш у розігріту олію та варити на повільному вогні 1,5-2 години. Аджику спробуйте на смак, відкоригуйте сіль, гостроту (додавши перцю),
розкладіть у стерилізовані банки і закатайте.
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До уваги рекламодавців!
Приватне оголошення
у газеті “Наш ДЕНЬ“ - 5 грн.,
комерційне - 10 грн.

ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (однота двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м.
Тел.: (097) 50-25-348

Українські анекдоти

Відповіді

Курйози

Г

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Шкарпетки із сандалями очолили
антимодний рейтинг всіх часів

оловним непорозумінням
у гардеробі всіх часів
визнали поєднання
шкарпеток та сандалій,
свідчать дані опитування,
проведеного мережею
британських супермаркетів
«Debenhams».
Друге місце в антитопі посіли чоловічі черевики на платформі, а третє - занадто низько спущені з лінії талії штани.
У рейтингу також опинилися жіно-

чі шаровари, сумочки, що чіпляються
на пасок, короткі светрики, бейсболки тощо.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

тел./факс (0352) 40-77-60;
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Вирішив великий банк перевірити надійність свого нового сейфа. Закрили у ньому 100
тисяч доларів і доручили командам американців, японців та українців зламати сейф у повній темряві за 10 хвилин.
Першими спробували американці. Коли через 10 хвилин загорілось світло, виявилось,
що комбінацію вони не підібрали. Японці за 10
хвилин підібрали комбінацію, але не змогли
зламати внутрішні двері.
Представники банку гадають, що ж зроблять українці. На п’ятій хвилині тиснуть на
вимикач, а світло не загоряється. І чують з
темряви голос: «Іване, маємо 100 тисяч долярів, нашо тобі та лямпочка?»
***
Сучасна тема шкільного твору: «Образ матері в sms-повідомленнях».
***
- Ваша дружина скаржиться, що в неї болить голова? Є патентований засіб: спробуйте
прикласти їй до чола нові італійські чобітки.
***
Шахіст гуляв з дівчиною в парку, на них напали хулігани. Тверезо оцінивши ситуацію,
хлопець вирішив пожертвувати королевою.
***
На змаганнях з метання молота один зі
спортсменів каже іншому:
- Сьогодні мені треба постаратися, на трибуні сидить теща.
- Не намагайся, все одно не докинеш.
***
Лікар оглядає пацієнта і хитає головою:
- Щось ви мені не подобаєтеся...
- Та й ви, шановний, не красень.
***
- Зятю, ти не міг би відвезти мене на пошту?
- З радістю, мамо! Куди вас відправити?
***
- Дорога тещо, вітаю вас з Хелловіном, вашим професійним святом!
З повагою зять.
***
Маленька дівчинка запитала у свого брата:
- Що таке любов?
- Це коли ти щодня цупиш з мого портфеля шоколад, а я продовжую його класти на те
ж саме місце.
***
Кашу в голові іноді треба мішати, щоб не
підгоріла.
***
- Коли вранці чую звук будильника, мені
здається, що в мене вистрілили.
- І ви підскакуєте?
- Та ні, лежу, як вбитий!
***
Грішник у пеклі:
- Чому мене вже другий рік поспіль підсмажують на тій самій олії?
- Тому, що ти готував картоплю фрі.
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Підземне
соляне
царство
Велички

Наш ДЕНЬ nday.te.ua Подорожуємо світом
ГОРОСКОП
Із 14 по 20 серпня

Овен

У любовній сфері намічається
процес “перезавантаження”, вас
очікують зміни. Однак це не привід ігнорувати моральні стандарти. Амурні пригоди, гроші та бажання розваг можуть призвести
до непоправних наслідків.

Телець

У Польщі, неподалік Кракова, у містечку Величка (Wieliczka),
розташована найвідоміша у Європі Соляна
шахта. Кілька мільйонів років на цьому місці
було величезне море. Змінився клімат. Море
висохло і залишило після себе гори солі.

Спрямуйте основні зусилля на
благо домашнього добробуту, тут
слід щось модернізувати, змінити
інтер’єр, створивши комфортну
обстановку в оселі. На роботі варто стримувати емоції, щоб не давати поживу для ворогів.

Близнюки

Розширюйте коло неординарних знайомств, зав’язуйте стосунки з людьми високої духовної
культури, адже саме новим впливовим знайомим судилося внести доленосний переворот у ваше
життя.

Рак

Тримайтеся гідно й не хизуйтеся успіхами, тоді доля буде й надалі прихильною до вас. У вихідні
час проведіть із сім’єю, пора подумати і про відпочинок.

Лев

Прощайтеся з минулим, беріть
на озброєння найкращий досвід і
спілкуйтеся з цікавими та неординарними людьми. Ближче до вихідних покращиться ваше фінансове становище.

Діва

Родовище кам’яної солі розробляли тут 700 років - із 13 століття. Проте вже у 19 столітті шахта мала екскурсійні маршрути й була своєрідним музеєм. Варто зазначити, що шахти Велички - єдиний гірничо-видобувний об’єкт у
світі, який від початку й дотепер не припинив своєї роботи.
У давні часи сіль була справді на вагу
золота. За шмат білої породи розміром із
бочку можна було купити ціле село з будинками.
Площа копальні величезна. Це - коридори і галереї на дев’яти підземних рівнях на глибині від 57 до 327 метрів загальною довжиною понад 300 кілометрів.
Французький дослідник Ле Лабур’єр
у 1647 році писав: «Соляні копальні велицькі не менш знамениті, ніж піраміди єгипетські, але корисніші. Вони є похвальною пам’яткою працелюбності поляків».
Цікавий факт: у 1867 році правління
копальнею було підпорядковане галіційській владі у Львові.
Завдяки гірничому виробництву 2040 камер різної величини, гірничій
техніці різних часів, творам скульптурного мистецтва, неповторності підземної архітектури соляні копальні Велички
внесені до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
Туристи з різних
країн світу їдуть до Велички, аби побачити
дивовижне підземне
царство. Величні зали,
довгі переходи, загадкові коридори, барельєфи із солі… Краса
неймовірна! Крім того,
за словами екскурсовода, кожен після відвідин цього унікального місця, проживе на

три дні довше. Адже дихати сіллю надзвичайно корисно.
За здоров’ям до Велички їдуть з усього світу - тутешній підземний медичний
центр користується величезною популярністю. Лікують бронхіальну астму,
алергію, запалення бронхів, захворювання верхніх дихальних шляхів тощо.
Є у Соляній шахті спортивний і концертний зали. Тут проводять конференції, банкети, бали, таїнства хрещення і
вінчання. Уявляєте весілля на глибині
ста метрів?! Зала для одружень казкововражаюча!
Копальні навіть використовують політики. У 2009 році там відбувалася зустріч міністрів оборони країн НАТО. Також у цьому році у велицьких шахтах зустрічалися прем’єр-міністри країн Вишеградської групи: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини.
А ще тут розташоване єдине у світі
підземне поштове відділення.
Фантастично виглядають підземні
озера. Пейзажі схожі на щось нереальне,
казкове…
Соляні каплиці, ікони - де ще можна
побачити таке диво?! Головна - каплиця
святої Кінги - патронеси соляного міста. Через усі каплиці проходить підземний паломницький шлях. Є тут і підзем-

на Хресна дорога, присвячена пам’яті
папи Іоанна
Павла ІІ. Шахтарі, до речі, завжди були
віруючими людьми. Найперше тому, що
їхня робота постійно таїла величезну небезпеку. Проте тримати дерев’яні ікони у шахті було суворо заборонено через
імовірність пожежі. А вогняні лиха тут
траплялися. Одного разу пожежу не могли загасити протягом восьми місяців!
Тому всі скульптури, архітектурні вироби, барельєфи, предмети і навіть люстри
виготовлені із кам’яної солі.
А як дивовижно звучить у соляній копальні музика! Яка акустика! Таке годі
забути!
Узагалі, копальні Велички - популярне місце для проведення музичних заходів. Традиційним став новорічний концерт. Щороку, під час Великодня, відбувається фестиваль «Misteria Paschlia».
Тут звучить класика, розважальна, сучасна музика.
У соляних підземеллях давали концерти такі відомі виконавці, як «Doulce
Memorie», «Le Concert Spirituel», грав
віртуоз-скрипаль Найджел Кеннеді, легенда гітари Річі Блекмур із групою
«Blackmoore’s Night» і багато інших.
Екскурсія солоними підземеллями
триває три години. Гід попереджав одягнутися тепліше. Проте дехто з туристів
це застереження проігнорував і щулився від холоду. І ось - ресторанчик. На глибині 125 метрів можна відпочити, посмакувати гарячою кавою. Поруч - сувенірні
магазинчики.
У мене підземне соляне царство залишило неймовірні враження. Здавалося, побувала на іншій планеті, яка обертається не в Космосі, а захована глибоко
під землею. І вона чарівна, не зважаючи
на те, що солона…
Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

Рабське смирення перед обставинам не робить вам честі, шкодить життєвому успіху. Скиньте
пелену ілюзій, творчість і оптимізм – ось що стане запорукою
успіху. І здоров’я поліпшиться.

Терези

Уникайте пліток, особливо
на роботі, бо й самі можете стати жертвою «гострих язиків». У
вихідні можливі романтичні знайомства. Одруженим варто більше уваги приділити сім’ї.

Скорпіон

Фортунна смуга триває, беріться за найскладніші справи,
адже зараз на фоні інших маєте
переваги. Демонструйте таланти,
досягнення – самореклама є чудовим рушієм, щоб потрапити на
олімп процвітання.

Стрілець

Доведеться переглянути погляди на життя, взаємини з людьми, ситуації, розробити нову філософію буття. Налаштуйтеся на
нові ідеали, знань і досвіду у вас
достатньо.

Козеріг

Оптимізм – ваш найкращий супутник у бізнесі. Трішки терпіння – і ваші справи підуть вгору.
Ближче до вихідних відкриєте в
собі приховані таланти.

Водолій

Для зміцнення партнерського тандему сконцентруйтеся на
своїй половинці — зараз ви з коханими, як нитка з голкою, розлучатися не можна, робіть все дружно разом, живіть інтересами одне
одного.

Риби

Якщо вас турбує вміст гаманця, саме час взяти на себе додаткові службові зобов’язання. Гармонійно поєднавши творчий
хист, фахову досконалість з відповідальністю та працелюбністю,
отримаєте високі результати

