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На полювання –
під обласну раду

Тема тижня

«М

исливцям – угіддя,
рибалкам – водойми,
громаді – бюджет!».
З такими гаслами пікетували
вчора обласну раду чоловіки
в камуфляжі та з собаками.
Близько чотирьохсот мисливців
з усієї Тернопільщини вимагали
провести нарешті сесію
та закріпити за обласним
товариством мисливців і
рибалок відповідні угіддя. Адже
через бездіяльність депутатів
цьогорічний сезон полювання
– під загрозою зриву. І не лише
він…

Триває передплата на тижневик
«Наш ДЕНЬ» індекс -

68710

1 місяць - 7,14 грн.
3 місяці - 20,82 грн.
5 місяців - 33,75 грн.

(ціни вказані
з послугами
“Укрпошти»).

Передплатити газету можна у будь-якому
Детальніше - 2 стор. поштовому відділенні або у листонош.

Погода в Тернополі і області

3 липня - хмарно
з проясненням, без
опадів, температура
повітря вночі 12-13,
вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця
- 5.14, захід - 21.29.
4 липня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1314, вдень 23-24 градуси тепла.
Схід сонця - 5.15, захід - 21.28.
5 липня - хмарно, у другій
половині дня дощ, гроза, температура повітря вночі 16-17,
вдень 20-22 градуси тепла.
Схід сонця - 5.16, захід - 21.28.
6 липня - хмарно, у другій
половині дня дощ, гроза, температура повітря вночі 16-17,
вдень 21-22 градуси тепла.

Схід сонця - 5.17, захід - 21.27.
7 липня – хмарно, у другій половині
дня дощ, температура повітря вночі 1417, вдень 22-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.17,
захід - 21.27.
8 липня - хмарно, у другій половині дня місцями дощ,
температура повітря вночі 1718, вдень 22-23 градуси тепла.
Схід сонця - 5.18, захід - 21.26.
9 липня - хмарно, вночі та
вранці без опадів, удень місцями дощ, температура повітря
вночі 16-17, вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.18,
захід - 21.26.

Магнітні бурі у липні

1 липня – з 2.00 по 4.00;
Нагадуємо, що в дні
3 липня – з 18.00 по 23.00;
магнітних бур слід бути
4 липня – з 18.00 по 20.00;
уважнішим
11 липня – з 22.00 по 24.00;
до свого здоров’я –
16 липня – з 4.00 по 6.00
не
перевтомлюватиі з 17.00 по 20.00;
ся, не переїдати, вживати
17 липня – з 13.00 по 18.00;
вітамінізовані продукти.
23 липня – з 2.00 по 4.00
Людям
із хронічними серцевоі з 19.00 по 21.00;
судинними захворюваннями
26 липня – з 05.00 по 07.00;
варто приймати призначені
28 липня – з 06.00 по 09.00;
лікарем медикаменти.
31 липня – з 01.00 по 07.00.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

Прийом студентів денної та заочної форм навчання на 2013-2014 навчальний рік

За програмами підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» зі спеціальностей:
(вступні випробування: фахові тестування)
• Механізація сільського господарства; • Енергетика
сільськогосподарського виробництва; • Економіка підприємства; • Облік і аудит.
За програмами підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами:
(вступні випробування: сертифікат ЗНО)
• Процеси, машини та обладнання агропромислового
виробництва: (українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова) • Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі: (українська мова та література, математика, фізика або
іноземна мова) • Лісове і садово-паркове господарство:
(українська мова та література, математика, біологія
або іноземна мова) • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: (українська мова та література, математика, хімія або гео-

графія) • Економіка підприємства: (українська мова та
література, математика, історія України або географія)
• Облік і аудит: (українська мова та література, математика, історія України або географія)
Для абітурієнтів, які закінчили школу
до 2007 року включно
(вступні випробування: іспити з дисциплін, що виносяться на ЗНО для кожної спеціальності)
За програмами підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» зі спеціальностей:
(вступні випробування: українська мова-диктант,
та математика-усно)
• Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва (денна та заочна форма навчання) • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі (денна
та заочна форма навчання) • Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів •Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж • Економіка підприємства • Бухгалтер-

ський облік • Прикладна екологія (денна та заочна форма навчання) • Зелене будівництво і садово-паркове господарство
Випускники профтехучилищ вступають на базі
диплому кваліфікованого робітника.
Студенти інституту мають можливість навчатись на
військовій кафедрі з присвоєнням офіцерського звання,
а також проходити практику і стажування в Австрії, Голландії, Німеччині, Данії, Англії, Швейцарії. В інституті є
студентське кафе, гуртожитки, працюють гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, курси поглибленого вивчення іноземних мов.
Детальну інформацію ви можете знайти
на сайті www. bati.ber.te.ua
Адреса інституту: 47501, Тернопільська область.
м. Бережани, вул. Академічна, 20.
Приймальна комісія: факс (03548) 2-11-59,
Тел. 2-54-25, 2-48-08
Ел. пошта: office@bati.ber.te.ua
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На полювання – під обласну раду

Закінчення. Поч на 1 стор.
Офіційно полювати на дичину в регіоні можна лише до
22-го липня. Саме тоді завершується термін договору про
експлуатацію
мисливських
угідь. Рішення про їх подальше
використання має прийняти
обласна рада, але депутати не
можуть провести засідання ще
з грудня минулого року. Якщо
так триватиме надалі, то 900
тисяч гектарів мисливських
угідь залишаться без господаря…
– Це призведе до колапсу,
до розвалу мисливського господарства на території Тернопільщини¸ – вважає голова обласного товариства мисливців
і рибалок Володимир Сас.
Люди бояться, що на «безхозні» угіддя захочуть накласти лапу товстосуми. І прості
мисливці не матимуть, де полювати.
– Куди їхати? У Карпати?

На Камчатку? Той, хто матиме гроші, той полюватиме. А
скільки у нас собак мисливських – що робити з ними? –
зауважує Остап Кулеба, який
прийшов на пікет із західносибірською лайкою.
До слова, якщо сезон полювання не розпочнеться вчасно,
постраждають не лише мисливці. У зоні ризику перебуватимуть усі мешканці Тернопільщини. Якщо в області припинять відстрілювати хижих
звірів, можливі спалахи сказу
та інших небезпечних хвороб,
побільшає браконьєрів.
– Ми не йдемо на полювання заради здобичі, це – поклик
душі, – каже керівник Підволочиської районної організації
мисливців і рибалок Володимир Слободян. – Будемо їздити
додому до депутатів і приводити їх у сесійну залу – нехай
працюють.
Уже півроку попрацювати

обласним депутатам не вдається. І цього разу на сесії з 61
необхідного для кворуму депутата зареєструвалися лише
55. Представники опозиційних фракцій блокують роботу, оскільки впродовж двох років не були введені 19 депутатів замість тих, яких обрали в
ради інших рівнів. В основному це представники ВО «Свобода».
Через відсутність порозу-

міння між політичними силами страждають прості люди.
Оскільки сесія не відбувається, досі не прийнятий бюджет
краю на 2013 рік. Без відпускних, з урізаними зарплатами
залишилися працівники бюджетної сфери, під загрозою –
функціонування екстреної медичної допомоги, вирішення
інших важливих питань.
Тож, крім мисливців, на пікет перед входом у «білий дім»

зібралися представники обласної профпілки працівників освіти. А у внутрішній двір
облдержадміністрації з увімкненими сиренами заїхали
карети «швидкої». Медикам не
вистачає коштів на пальне, аби
потрапити до пацієнтів.
Наступного разу депутати
спробують зібратися 11 липня.
Цікаво, хто збереться під стінами обласної ради цього дня?..
Антоніна БРИК.

кошти можна було б… Та ні, не
можна…
Унаслідок перелічених (це
ще не всі) факторів за останні кілька років індекс інвестиційної привабливості нашої
країни скотився до рекордно
низького рівня. Західні банки,
закордонні та вітчизняні підприємці залишають Україну.
За словами президента Європейської Бізнес-Асоціації Ганни Дерев’янко, відхід під іноземну юрисдикцію став для
них чи не єдиним способом застрахувати себе від державного або рейдерського свавілля.
З огляду на світові події,
нашій владі варто зважати на
радикалізацію суспільства. І
політики не повинні кивати у
бік західноукраїнців, мовляв,
не можуть спокійно жити: подавай їм Європу, вільну пресу,
нормальну владу, правдиву історію, національних героїв,
українську мову… А що в цьому поганого? Як зрештою, що
поганого в цьому, що мешканці індустріального Сходу хочуть дихати чистим повітрям,
пити чисту воду і отримувати
за свою важку працю пристойну платню? А всі разом ми хочемо отримати гідне життя.
Оскільки такого немає, а
в суспільстві запанувала недовіра до усіх важливих державних інституцій, народ готовий себе захищати з кулаками. Згідно з даними Центру
Разумкова, вже нині 15 відсотків населення називають самосуд єдиним методом пока-

рати злочинців. Ще 31 відсоток вважає самосуд загалом
неприпустимим, але ці люди
готові виправдати його у деяких випадках. Справді радикально для релігійної і толерантної України.
Невдоволення державою,
як свідчить історія, призводить до зростання протестних настроїв. Фонд «Демократичні ініціативи» оприлюднив
такі дані: 25,5 відсотка українців вважають, що найближчим
часом у їхньому населеному
пункті можуть відбутися масові акції протесту. Цей показник виріс на дев’ять відсотків
усього лише за півроку.
Еміграція, а не бунт, наразі стає порятунком у пошуках
ліпшого життя, роботи, для
багатьох українців. Як не парадоксально, якісні зміни країні може принести… подальше
погіршення економічної ситуації. Президент Фонду якісної політики Михайло Мінаков запевняє: саме це може
стати головним мотивом для
об’єднання українців у потужні політичні рухи, які відправлять у відставку нинішню еліту.
Наразі ж вона почувається комфортно, тратить народні гроші і не перестає торочити пересічним громадянам
про кризи, проблеми і необхідність терпіти.
Лише два «свіжих» факти. Як повідомляють «Наші
гроші», з посиланням на «Вісник державних закупівель»,

управління НБУ в Чернівецькій області за результатами
тендеру уклало угоду на придбання офісних меблів на загальну суму 1,49 мільйона
гривень. Очевидно, криза для
Нацбанку минула.
А «улюблена» народом
Верховна Рада планує витратити на квіти 318 тисяч гривень, скріпки, пробивачі й точила - 94 тисячі, серветки для
моніторів - 10 тисяч гривень.
Послуги мобільного зв’язку
обійдуться Раді у 1,68 мільйона. Проживання в готелях
- 39,4 мільйона, матеріальне
й організаційне забезпечення роботи парламенту - 296,9
мільйона народних гривень.
Саме такі суми фігурують у кошторисі, який парламентарі
мають намір затвердити цього тижня. Як повідомлялося
раніше, кожен нардеп «влітає»
українцям у 700 тисяч гривень щорічно.
І для прикладу. Поки українські депутати протиратимуть у парламенті штани, а
монітори своїх комп’ютерів
- серветками за десять тисяч гривень, лідери Євросоюзу прийняли рішення скерувати 960 мільярдів євро на створення робочих місць для молоді. Вони переконані: відновлення економічного зростання залежать, у першу чергу,
від подолання проблеми безробіття. І особливо - серед молодих людей.

Країна, у якій панує недовіра,
Т
приречена бути бідною
акий висновок зробив
президент Центру
економічного розвитку
Олександр Пасхавер на основі
соціологічних досліджень.
Як стверджують експерти
й соціологи, такого масового
розчарування у державних інститутах в Україні не було з часів розпаду СРСР. Наш випадок
безпрецедентний для Європи.
Бо навіть в охоплених кризою
країнах Євросоюзу населення може не довіряти окремим
гілкам влади, але ніколи - державі у всіх її проявах.
За даними дослідження
фонду «Демократичні ініціативи», вся верхівка нашої рідної влади знаходиться на піку
народних антипатій: лише
один українець із чотирьох
може сказати, що він довіряє
тим, хто зараз керує державою.
Отже, рівень довіри наших
співвітчизників до міліції, суддів і політиків упав до історичного мінімуму. І таке тотальне розчарування має негативні наслідки: зниження економічних показників, зменшення населення й наростаюча
радикалізація суспільства.
Політична еліта (вона у
нас, узагалі, є?) не викликаючи у громадян довіри, прирікає країну на бідність.
Особливу нелюбов у людей викликає Верховна Рада.
Як свідчать результати соцдослідження, до парламенту
не плекають теплих почуттів
аж 76 відсотків українців. На
суди та уряд не готові покластися 72,3 і 71 відсоток респондентів відповідно. Далі у топрейтингу інституцій, які викликають найменшу довіру

- міліція, Президент і політики. Правоохоронцям не вірить
70 відсотків населення країни,
Главі держави і політичним
партіям - 69.
Народ дратують подвійні стандарти «слуг народу». І
парламентарі, і урядовці приховують свої реальні доходи
й витрати. Використовують у
власних інтересах службове
становище. Сильні світу сього і їхні чада поводять себе
нахабно на дорогах. Не розуміють реального життя власного народу. Хоча, найімовірніше, воно їх не цікавить. Ми
і вони - живемо у різних соціальних вимірах. І їм до нас
просто байдуже.
Хоча… у деяких випадках
до пересічного українця можуть проявити пильну увагу.
Але це, зазвичай, може мати
негативні наслідки. Йдеться
про покарання. Як свідчить
статистика, торік в Україні засудили майже 165 тисяч осіб.
Виправдали ж лише 275! Чимало наших співвітчизників
змушені шукати правду та захист у Європейському суді з
прав людини. Результат: із початку нинішнього року наша
держава не виграла жодної
(!) справи в Євросуді. Несправедливо скривдженим судами
українцям із державної казни
повинні виплатити компенсацій на загальну суму 1,1 мільйона євро. Не зі своєї кишені
чиновники братимуть гроші.
Це, традиційно, ляже на плечі платників податків. А за ті

Ольга ЧОРНА.
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Володимир Кріса
створив із паперу місто,
яке йому наснилося

Тепер талановитий юнак мріє побудувати в мініатюрі рідний Тернопіль

Т

акого міста нема в жодній
країні світу. Ейфелева
вежа у ньому розташована
поряд із Кельнським собором,
а з гамбурзької церкви Святого
Михайла рукою подати до
величного баварського замку,
який називають Лебединою
скелею.
Між архітектурними шедеврами курсують поїзди, тут є вулиці й навіть білборди з кумедними інтернетперсонажами. Усі вироби у найдрібніших деталях повторюють оригінали,
щоправда, у кількадесят разів менші. А
папір, з якого виготовлені, боїться вітру та вологи...

– Як і більшість хлопчаків, у дитинстві я мріяв про великий ігровий набір
з депо та вокзалом, – згадує він. – Коли
виріс, почав цікавитися індустріальним туризмом, відвідав на Тернопіллі майже всі залізничні станції. До багатьох уже не ходять поїзди... Подекуди ж
можна натрапити на раритетні об’єкти.
У селі Іване-Пусте Борщівського району знайшли з друзями механічний семафор! Нині цей засіб сигналізації замінили світлофори. Це наша історія, і хотілося її зберегти.
Витинанку свого першого локомотива Володимир знайшов на форумі в
інтернеті. Згодом сам почав малювати
схеми. Аби моделі були такі, як у житті,
шукав їх на залізничних станціях і фотоУ першому класі знав
графував.
Коли в колекції назбиралося два деусі столиці світу
Володимир Кріса мешкає у селі Ве- сятки потягів, вирішив створити для
ликі Гаї неподалік Тернополя. Знайомі них вокзал. За основу вибрав головну
називають його «ходячою енциклопеді- будівлю Московського державного унією». Ще в першому класі, замість дитя- верситету, але змінив пропорції й елечих книжечок, хлопчина любив розгля- менти. Вигадану споруду присвятив місдати атлас і вивчив усі столиці світу. У цю, де народився і виріс. Тож тепер у Вешколі відвідував гурток космічного мо- ликих Гаях, крім невеликої платформи,
делювання, а якось зробив із пластилі- біля якої зупиняється елетричка, є свій
ну Ейфелеву вежу, яку згодом повторив вокзал, хоча й паперовий.
у папері.
Ейфелева вежа –
– У мене багато різноманітних хобі:
захоплююся астрономією, пишу музику, з 1700 деталей!
Після цього Володимир вирішив від– розповідає він. – Фігури з паперу потворити
складнішу модель. Вибір зучав створювати роки три тому. Інженерпинив
на
Ейфелевій вежі. Це найбільш
ної освіти не маю, вчився на економісоб’
є
мна
його
робота – тут аж 1700 дета, а нині працюю в інтернет-компанії.
талей.
Вежу
робив
два тижні, по 3-4 гоАле для «паперової» творчості достатдини
у
день,
скріплюючи
дрібні елеменньо знати хоча б елементарні математи
за
допомогою
пінцета.
Від оригіналу
тичні формули.
вона
менша
у
750
разів.
Свої маленькі шедеври Володимир
Ще довше, півтора місяця, працюпроектує та розмальовує на комп’ютері.
вав над мініатюрою Кельнського собоЗ роздрукованих листків вирізає еле- ру. Цей німецький храм складно було
менти майбутньої конструкції та скле- зробити через високі шпилі та складює. На перший погляд – усе просто. Але ний рельєф башт. Зате результат перенасправді це – ювелірна робота! Потріб- вершив усі очікування! Готична споруно багато терпіння й фантазії, аби зви- да, наче створена з тонкого мережива,
чайний аркуш перетворився на точну стала перлиною його колекції.
копію витонченої пам’ятки архітектури.
– Я взагалі люблю готику, – зауважує
Володимир. – Ще один грандіозний
Подарував рідному
храм, який зробив з паперу, розташоваселу вокзал
ний у Барселоні. Це собор Святого сімейПеред тим, як «будувати» споруди, ства, який почав будувати видатний арюнак створив міні-музей локомотивів. хітектор Антоніо Гауді. Він його не заВласне, захоплення залізницею і підштов- вершив, роботи ведуть і досі на доброхнуло його взятися за папір і ножиці.
вільні пожертви. Собор має стати най-

вищим християнським храмом у світі.
На моїй зменшеній копії він виглядає
так, яким його бачать сучасні зодчі.
У колекції Володимира й інші шедеври світової архітектури. Це і величний замок Нойшванштайн (або Лебедина скеля) у Баварії, і храм Василія Блаженного у Москві – його круглі куполи
юнак відтворив із цукеркової фольги.
По сусідству з ними – гордість Гамбурга: церква святого Михайла, зруйнована
у війну та відбудована згодом у первозданному вигляді.

Тернополянам
є чим гордитися

«Паперове» хобі несподівано допомогло Володимиру знайти додаткову
роботу. Побачивши в інтернеті його вироби, представник однієї з будівельних
фірм замовив у нього макет мікрорайону, який невдовзі з’явиться в Тернополі.
Проектувати житлові будинки після готичних костелів спершу було нецікаво,
але з часом захопився і вимальовував
кожне віконце.
У майбутньому Володимир планує
створити у мініатюрі Тернопіль, адже
переконаний: його мешканцям є що показати іншим.
– Ми звикли до чудового озера в
центрі міста, архітектурних пам’яток,
тому не помічаємо цієї краси, – каже

він. – Які б непрості економічні умови у нас не були, нам є чим гордитися. Я хочу відтворити Надставну церкву, храм Різдва Христового, драматичний театр... Усі споруди будуть в одному масштабі й справді нагадуватимуть
місто.
Родзинкою стане Парафіяльний костел, який височів над Тернополем на
місці нинішнього ЦУМу. Велична і витончена споруда була окрасою міста з
1908 по 1954 роки. У війну в костел потрапляли бомби, але фахівці впевнені,
що його можна було відновити. На жаль,
через недалекоглядність радянських
партійців храм визнали аварійним і підірвали.

Мріє побачити свої
шедеври насправді

Сьогодні паперові мініатюри Володимира тісняться у нього вдома на великому столі. Поступово між спорудами з’являються нові вулиці – з пішохідними доріжками, автівками та тролейбусами. Є навіть мініатюрна «швидка».
У майбутньому юнак планує «провести»
у місто освітлення й додати смішні елементи: наприклад, славнозвісні білборди з бабусею, яка, дізнавшись про те, що
внук не в «тій» партії, переписала хату
на кота.
А ще Володимир хоче «вживу» побачити пам’ятки, які так дбайливо відтворив у папері з фотографій. За кордоном він був лише раз ще у дитинстві.
Тоді їздив у Словаччину, на екскурсію в астрономічну обсерваторію.
У тому, що його мрія здійсниться, не сумнівається. Адже і місто
з паперу теж колись було лише
у його снах.
– Снилося, що ходжу біля
великих костелів і церков, навколо – інші цікаві будівлі, неонові вивіски й навіть хмаросяги, – усміхається
юнак. – У такому я ніколи не був. І тепер у
мене ефект дежа вю,
адже паперове місто,
яке створив, дуже схоже на те, яке побачив у
тому сні.
Антоніна БРИК.
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Запрошуємо до розмови
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Медіа-проект «Нашого ДНЯ»
Зворотній зв’язок

А дива
не сталося

В

зятися за написання цього
листа мене змусило те,
що два дні поспіль, 17 і 18
червня, о 9 годині ранку по сорок
хвилин довелося очікувати на
зупинці тролейбуса під номером
10, який завжди, як жоден інший,
їздив стабільно та з невеликими
інтервалами.
Люди на зупинці нервували, адже для
багатьох - це єдиний маршрут, яким від
зупинки «Універсам» можна дістатися
до масиву «Східний». Звичайно, тут курсує ще й 13-а маршрутка, але вона робить
дуже велике коло і перевозить обмежену кількість пільговиків. Мене та й інших
людей, які належать до категорії малозабезпечених, проїзд вартістю дві з половиною гривні не влаштовує. Тому й доводиться розраховувати тільки на електротранспорт або на соціальні маршрутки.
До речі, що стосується останніх, то тут
твориться щось незрозуміле. Одного дня
вони їздять, наступного у той же час їх не
дочекаєшся. Повна анархія. А нещодавно
я вкотре очікувала тролейбуса, але на горизонті з’явився соціальний 19-й. Я звичайно втішилася, бо дуже поспішала, але,
не тут-то було. На шаленій швидкості він
промчав повз зупинку, незважаючи на те,
що був заповнений пасажирами лише наполовину. І це непоодинокий випадок.
А якщо говорити про маршрутки загалом, то це взагалі повний жах. Коли підвищували тариф на проїзд, нас годували
солодкими обіцянками про те, що маршрутки перебуватимуть у кращому технічному стані, водії суворо дотримуватимуться графіків руху і єдиної форми одягу, зросте культура обслуговування, бо,
можливо, у деяких водіїв прокинеться
почуття відповідальності, і так далі. Але
дива не сталося.
Як засвідчують реалії життя, з часу
підвищення вартості проїзду майже нічого не змінилося. Багато машин як були,
так і залишаються обшарпаними; водії
продовжують палити та розмовляти по
мобільному під час руху автобуса; у салоні пилюка, бо вологе прибирання, мабуть, роблять від випадку до випадку; замість шести пільговиків одноразово перевозять менше. Якось одна жіночка похилого віку, коли водій відмовив їй у пільговому перевезенні, поцікавилася у пасажирів , хто їде за посвідченням. Зголосилися лише четверо, однак водій далеко не
у ввічливій формі попросив жінку вийти
з автобуса.
Про яку культуру обслуговування
можна говорити, коли у водіїв немає поваги між собою. Вони «підрізають» своїх
колег, блокуючи виїзд із зупинки, а, намагаючись перегнати один одного, ганяють
так, що неможливо втриматися на ногах.
А криють один одного триповерховими
матюками, якщо хтось довше затримався на зупинці.
Прикро від усього цього і боляче. Невже цього не бачить влада? А може бачить, але робить вигляд, що все у нас прекрасно і жодних проблем?
Тамара СЕМЧЕНКО,
пенсіонерка.

Нарешті на вулиці Симоненка, як і на деяких інших «не
центрових», засипали вибоїни. Не закатали за всіма
канонами ямкового ремонту клинцем та асфальтом,
а саме засипали - щебенем
уперемішку з землею…

«Ноу-хау» по-тернопільськи:

шуфлю - в руки, щебінь – в яму
Д

ля автомобілістів і то
щастя – машини вже
можуть їздити не від
узбіччя до узбіччя, а більшменш рівно.
І хоча у даному випадку поняття «їздити» виглядає явним перебільшенням, проте за версією дорожників
«переваги» нового для обласних центрів методу латання доріг очевидні.
Відтепер, щоб засипати вибоїну, їм не
потрібно ні катка, ні іншої спеціальної
техніки – лише земля і щебінь у кузові
самоскида та шуфля у руках «помаранчевої» людини.
«Ноу-хау» по-тернопільськи належно оцінили як місцеві водії, так і наші
гості. Ті ж, хто вчасно не звернув увагу на розсипаний на трасах щебінь, поплатилися незапланованим ремонтом
своїх авто. Відтак комунальники можуть сміливо звертатися до Патентної
палати, щоб зареєструвати авторське
право на свій ексклюзивний винахід.
До речі, першу нагоду отримати хоча
б якесь документальне підтвердження
цинічної бездіяльності вони втратили
ще взимку, залишивши Тернопіль та
його мешканців сам на сам зі сніговими заметами.
Узагалі ж, складається враження,
що міські дорожники працюють в унісон з державтоінспекторами та докладають величезних зусиль для того,
щоб швидкість руху транспорту на
вулицях обласного центру у жодному випадку та на всіх без винятку напрямках не ставила під загрозу життя
і здоров’я недисциплінованих пішоходів.
Та, як відомо, правил без винятків не буває. Є у Тернополі й належно відремонтовані траси. Наприклад,

у центрі міста та біля адміністративних приміщень органів влади. Але і
тут не обійшлося без ложки дьогтю у
діжці солодких запевнень реаніматорів міських автошляхів про те, що крутим автівкам чиновників з білого дому
ніщо не загрожує. Зокрема, на вулиці Крушельницької хтось знищив новеньке асфальтне покриття. Натомість
тут виріс «лежачий поліцейський» зі
щебеню – серйозна перепона для любителів швидкої їзди і, знову ж таки,
яскравий вияв неприхованої турботи
про людей, які не звикли зважати на
правила руху та зазвичай переходять
дорогу де їм заманеться.
Що не кажіть, а не все так погано у
нашому спільному домі. Безпечно тут
на дорогах, затишно серед височенних
трав і бур’янів на узбіччі. А ще відкликані мером з відпусток дорожники намагаються якнайчастіше потрапляти
на очі тернополянам саме у години пік
– то перекриють трасу з найбільш інтенсивним рухом громадського транспорту, то помітять територію заборонними знаками і вовтузяться біля
невеличкої купки асфальту, не звертаючи жодної уваги на репліки роздратованих водіїв.
Напевно, саме така поведінка комунальників провокує численні нарікання мешканців обласного центру. Мовляв, колись ремонтували вулиці навіть
уночі, щоб в інший час доби не заважати людям добиратися на роботу чи додому, а на посадах працювали професіонали. Нині ж - куди не глянь - самі дилетанти. Від цього всі наші біди, - нарікають песимісти.
Особисто я ніколи не погоджуся з
тими, хто плаче за минулим. Колись
у величезному бюрократичному апараті дурнями можна було греблю гатити. У цьому контексті не можна ще
раз не згадати й про вулицю Симо-

ненка. Проектуючи «Аляску», тодішні «генії» архітектури, швидше за все,
надали цій артерії статус другорядної
– з помірною інтенсивністю руху, вузькою проїжджою частиною та, відповідно, з меншими затратами матеріалів
під основу і на дорожнє покриття. Тоді
міський бюджет зекономив гроші, дорожники – час, а мешканці… Якраз про
мешканців ніхто й не подумав.
Тепер вулиця, названа іменем великого українського поета, – одна з найбільш завантажених магістралей нашого міста. І не дивно, адже у цій частині мікрорайону Сонячний у кільканадцяти висотках проживає значно
більше людей, ніж у Центрі чи на старій Дружбі. Багато хто з них має власне авто, інші ж користуються громадським транспортом – по Симоненка
в обидва боки курсують маршрутки
№№ 13, 22, 19, 18, 14, 27, 85 та тролейбус №8.
Як результат - безперервний транспортний потік серед безлічі вибоїн
на дорозі. Щоправда, недавно ці ями
засипали камінцями. До кінця літа,
може, й притрусять асфальтом – для
«галочки» у звіті, бо, на думку фахівців, врятувати «другорядну» вулицю
зможе лише повна її реконструкція, на
яку у міській казні завжди бракуватиме коштів.
Ось вам і реалії, а ви кажете, що колись було все, як у казці про золоту
рибку. Повірте, ще довго новим людям і новій владі доведеться позбуватися незавидної спадщини минулого. Позбуватися, а не примножувати
її все новими непродуманими «ініціативами». Шукати і, головне, знаходити
можливості для вирішення проблем.
Вирішувати їх не від літа до наступного снігу, а, принаймні, на кілька десятиріч уперед.
Юрко СНІГУР.

Черговий сюрприз від комунальників чекав нас напередодні Дня Конституції.
Саме 27 червня був запланований ремонт дороги на Живова. Про перекриття вулиці
та зміну руху громадського транспорту перевізників повідомили заздалегідь.
Натомість, у четвер з 9 години ранку дорожники стали табором на вулиці… Пирогова. Через це водії були змушені оминати цю ділянку дороги та стояти у довжелезних тягучках на вулиці Острозького. Цього ж дня на сайті Тернопільської міської
ради з’явилася інформація: «Комунальники перепрошують тернополян за створені
незручності та просять з розумінням ставитись до подібних ситуацій».
Уже зовсім по-іншому звучить закінчення офіційного перепрошення. Виявляється, що чиновники, відповідальні за цю ділянку роботи, отримали суворе попередження від міського голови Сергія Надала. Крім того, очільник міста дав доручення
з’ясувати детальні причини зміни графіку та невчасного інформування населення.
Як бачимо, влада Тернополя нарешті навчилася оперативно реагувати на недоліки у роботі комунальних служб. От якби у мерії ще взяли за правило попереджати,
або хоча б не допускати їх…

Тернопілля
На Тернопільщині
майже 3 тисячі
іноземців

Чимало з них
в області – нелегально
На Тернопільщині спостерігається тенденція до збільшення кількості приїжджих. Як правило, відбувається це за рахунок іноземних студентів. Сьогодні в області, за даними міграційної служби, постійно або ж тимчасово мешкають майже 3 тисячі іноземців, з них понад півсотні – вихідці
з країн СНД.
Зважаючи на це, працівники міліції посилили роботу з попередження
та розкриття злочинів, скоєних іноземцями. Так, на Тернопільщині виявили майже чотири десятки фактів
порушення міграційного законодавства вихідцями з СНД. Іноземці, здебільшого, вчасно не продовжили термін перебування в нашій країні або ж
узагалі мешкали тут без жодних документів. Покарали і декількох українців, які не забезпечили своєчасну реєстрацію закордонних гостей.
Деякі іноземці виявилися причетними до серйозних злочинів. Відкрито низку кримінальних проваджень
стосовно громадян Росії, Грузії, Албанії, Польщі, Молдови. Їх звинувачують у хуліганстві, шахрайстві й навіть
торгівлі живим товаром.
Зокрема, громадянин Грузії спеціально приїхав до нашого краю, аби
налагодити канал постачання українських дівчат на турецький ринок.
Нині співробітники обласної міліції
інкримінують 29-річному іноземцю
статтю 149 Кримінального кодексу
України – торгівля людьми.
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У Тернополі – рекордна абетка

Д

о Дня Конституції України в Тернополі
встановили черговий рекорд. У місті
намалювали найбільшу в Україні абетку.
Ідея рекорду належить тернополянину Олегу Голубовичу з псевдонімом Прометей. Одного разу він вирішив опитати своїх друзів, скільки літер в українському
алфавіті. Як виявилось, з десяти точно знає троє. Інші
можуть вгадати з другої спроби, або ж не знають взагалі. Саме тому Олег вирішив намалювати абетку на вулиці. Допомагали йому двоє друзів.
Робота над проектом тривала протягом десяти днів.
Через погану погоду останні літери домальовували ще
вранці 28 червня. Загальна висота букв – три метри,
весь алфавіт розтягнувся на цілих 85 метрів. Для найбільшої абетки України хлопці використали 60 літрів білої фарби і 20 чорної. Найважче було відтворити літери
«Ф», «Ш», «Щ». Написали абетку одним із перших друкованих шрифтів.
Юля ТОМЧИШИН.

Не спитавши броду, не лізьте у воду!

У

же від початку року на
Тернопільщині втопилися
17 людей, з них – одна
дитина...
У спеку багато людей рятуються
від палючого сонця на затишних берегах озер і річок. Та, на жаль, такий відпочинок може стати фатальним. Бо хоч
Тернопільщина є порівняно небагатою
на водні ресурси і за цим показником –
лише 15-та в Україні, саме вода у розпал
літа забирає людські життя.
За інформацією обласного управління Дерсжлужби України з надзвичайних
ситуацій, найчастіше до трагедій призводить купання у необладнаних місцях. Водночас, на Тернопільщині лише
один водний об’єкт облаштований для
відпочивальників – пляж міського ставу в облцентрі.

Арсен Мірзоян співав
заради хворого хлопчика

Фахівці застерігають: число потопельників не зменшуватиметься, поки
безпечних пляжів не стане більше. Вони
повинні бути хоча б у місцях, де зазвичай люблять купатися люди. Відповідальні за належний стан водойм насамперед органи місцевого самоврядування та підприємці, які мають у користуванні ставки чи озера. Там, де купаються
люди, потрібно облаштувати рятувальний пост і обстежити територію.
Ще однією з найпоширеніших причин загибелі на воді є купання під дією
зеленого змія. Важко відмовити п’яного
заходити у воду, адже в такому стані –
море по коліна... Філософське ставлення
до цієї ситуації у грузинів. «Якщо хочеш
нетверезим скупатися у водоймі, – кажуть вони, – то пляшку з-під випитого
алкоголю прив’яжи до себе шнурком.

ень добра влаштував у Тернополі музикант із Запоріжжя Арсен Мірзоян.
Співак, який став відомим після телепроекту «Голос країни», приїхав
у наше місто, щоб допомогти у лікуванні Толіка Головатого. Цей юний
тернополянин уже вдруге бореться із раком крові.
Співак розповів, що дізнався про хворого хлопчика з прохань про допомогу в
інтернеті, а також від людей
зі своєї команди, і не зміг залишитися осторонь. Тому й
вирішив провести благодійний концерт у Тернополі,
віддавши усі кошти від продажу квитків на лікування
Толіка.
Послухати виступ прийшли не лише прихильники Арсена. Багатьох людей,
Усі небайдужі можуть дояк і співака, не залишив байдужим заклик про допомогу дитині.
помогти,
переславши гроші
Після завершення концерту волонтери оголосили загальна
рахунок
у банку.
ну суму, яку зібрали з продажу квитків і благодійних скриньок,
Реквізити
для допомоги
куди могли кинути гроші всі охочі. Загалом батькам Толіка пере(у
гривнях):
публічне
акціодадуть більше 11 тисяч гривень.
нерне
товариство
комерційЯк розповів Арсен, концертом у Тернополі він прагнув насамний банк «ПРИВАТБАНК»,
перед привернути увагу тих, хто справді може допомогти дитикод за ЄДРПОУ 14360570,
ні. Групи для підтримки Толіка створені також в інтернеті. У соМФО 305299, номер рахунціальних мережах об’єдналися тисячі людей, щоб зібрати кошти
ку 29244825509100, нона його лікування.
мер картки 4149 4377 0108
Раніше хлопчику вже робили трансплантацію кісткового
6421, призначення пламозку. Тоді операція вартувала близько 100 тисяч доларів. І їх
тежу – поповнення картзібрали! Але тепер потрібна повторна пересадка, яка теж варки №4149 4377 0108 6421,
тує чимало...
П.І.П. одержувача – ГоловаЗараз у близьких Толіка вся надія на небайдужих людей. Натий Юрій Мирославович,
віть незначний внесок має велике значення для порятунку маІПН 2771110276.
ленького життя…

Коли втопишся – за пляшкою на поверхні буде легше відшукати…».
Трагічно можуть завершитися і пустощі на воді. Хороші плавці топляться через самовпевненість: «на спір» перепливають ріки, пірнають у невідомих
місцях. У зоні ризику й діти, тому на водоймах дорослим слід постійно їх пильнувати.
Рятувальники вкотре звертаються
до мешканців краю: будьте пильними та
обережними на воді. Коли ж доводиться рятуватися самотужки, намагайтеся
розслабитися і набрати у легені побільше повітря, щоб утриматися на поверхні. Хапають судоми – ущипніть себе за
те місце, яке “крутить”, або вколіть – теж
ефективний метод. Головне не розгубитися і мати на купальнику маленьку
шпильку.

Два тернопільских університети серед п’ятдесяти кращих в Україні

Г

азета «Дзеркало
тижня» опублікувала
перелік
найпрестижніших
українських вищих
навчальних закладів.
Протягом кількох років абсолютними лідерами серед вищих навчальних закладів України залишаються Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут» та Київський
національний університет ім.
Т.Шевченка. Зберегли провідні
позиції Харківський національний університет ім. В.Каразіна,

Н

Національний
університет
«Києво-Могилянська академія», Національний медичний
університет ім. О.Богомольця,
які входять до п’ятірки лідерів.
Найпрестижнішим ВНЗ у
Тернополі став національний
технічний університет імені
Пулюя, який посів 29 місце у
рейтинговому реєстрі. Тернопільський національний економічний університет перебуває на 37 позиції, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
та Тернопільський державний
медичний університет – відповідно на 108 та 109 місцях.

Сільський голова
може сісти на 10 років

а Тернопільщині затримали керівника одного
з сіл Лановецького району.
Як повідомили у прокуратурі області, посадовець
вирішив додатково «підзаробити» на видачі актів органу місцевого самоврядування.
Зокрема, він зажадав від підприємця неправомірну вигоду за рішення виконкому сільської ради про дозвіл на торгівлю хлібобулочними виробами на території населеного пункту.
Після того, як посадовець одержав кошти у сумі 4 тисячі гривень, його затримали правоохоронці.
Стосовно сільського голови розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою. За скоєне йому загрожує до 10
років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Консультація «Нашого ДНЯ» Грабували вантажівки,
Що варто знати тернополянам
про податок на нерухоме майно

З 1 січня 2013 року вступила в дію норма Податкового кодексу стосовно сплати податку на нерухоме майно. Починаючи з липня тернополяни почнуть
отримувати повідомлення про суму цього платежу.
Хто зобов’язаний сплатити такий податок, а кому не
варто хвилюватися? Про це інформують фахівці відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Тернопільської
об’єднаної ДПІ.
Хто є платником податку на нерухоме майно?
Платниками є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
А хто не платитиме такий платіж?
Фізичні особи, які є власниками однієї квартири до 120
метрів кв. чи одного будинку площею до 250 метрів кв.
Які ж ставки податку?
Ставки встановлені в сумі 1 відсоток розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр для квартир, площа
яких не перевищує 240 кв.метрів та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500 квадратних метрів.
У випадку перевищення цих площ, ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної зарплати.
Як буде нараховуватись податок?
Обчислення суми податку для фізичних осіб проводиться податковою інспекцією за місцезнаходженням
об’єкта житлової нерухомості. Податкове повідомлення –
рішення про суму податку надсилали до 1 липня. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку і до 1 лютого подають до податкової інспекції відповідну декларацію.
Які строки сплати платежу?
Фізичними особами податок сплачується протягом 60
днів з дня вручення податкового повідомлення, а юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30
числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Де можна проконсультуватись з цього питання?
В Центрі обслуговування платників податків Тернопільської об’єднаної ДПІ, або за тел.: 52-12-27, 43-46-46.

Як уточнити тернополянам
перелік документів та суму

Які документи ��������������������������������
громадянин����������������������
повин����������������
ен��������������
подати до ���
територіального органу Міндоходів для уточнення суми
податку на нерухоме майно?
Відповідає головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Тернопільської об’єднаної ДПІ Павло Копча.
З 1 січня 2013 року набрала чинності ст.265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.
Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться територіальним органом Міндоходів за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості та до 1 липня цього
року надсилається власнику податкове повідомленнярішення про суму податку, що підлягає сплаті. Протягом
60 днів з дня вручення такого повідомлення громадянину
необхідно сплатити даний платіж.
Якщо платник не згодний з розрахунками сум податку,
то він має право звернутися до такого органу Міндоходів
для звірки даних щодо об’єкта оподаткування на підставі
документів, які підтверджують право власності на нерухомість.

Власник квартири –
неповнолітній: хто платить
податок на нерухомість

Власником нерухомого майна є неповнолітня дитина, якій 15 років. Хто буде платником податку на нерухоме майно, адже власних доходів вона не має?
Відповідають фахівці відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Тернопільської об’єднаної ДПІ.
Згідно із ст.6 Сімейного кодексу України від 10 січня
2002 року № 2947-III правовий статус дитини має особа до
досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідно до статті 99 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями, грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками, усиновителями, опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
Слід зауважити, що  ���������������������������
����������������������������
батьки чи усиновителі неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових
зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або
податкового боргу.

як у фільмі «Форсаж»
Троє родичів викрадали товар
з великогабаритних вантажних
автомобілів під час їх руху

О

рганізували «бізнес» мешканці міста
Дубно з Рівненщини – батько з сином
і їхній кум. Старшим з банди – по 42
роки, а молодшому – 21. Зухвалих грабіжників
затримали тернопільські оперативники.
Як з’ясувалося, орудувала банда майже
півроку. На їхній совісті – шість злочинів.
Злодії під’їжджали до фур на переобладнаному автомобілі, у даху якого вирізали люк. За кермом був батько,
який демонстрував неабияку майстерність у вмінні тримати дистанцію з такою точністю, щоб син зміг з капота
легковика вчепитися до кузова вантажівки.
Роль каскадера виконував наймолодший з банди. Його
функція була найнебезпечнішою, адже саме йому доводилося виконувати трюки переходу з автівки до вантажівки, розрізати тенти чи розбивати замки, з’ясовувати,
який товар везуть у фурі. Якщо крам підходив, хлопець
передавав його спільникам.
Як з’ясували правоохоронці, грабіжники виходили на
промисел пізньої ночі. Коли крам траплявся підходящий,
то брали, скільки могли. Серед краденого – молочні вироби, побутова хімія, засоби гігієни. Приміром, з фури,
яка перевозила засоби захисту рослин, поцупили товару
на 140 тис. грн, з іншої – продукти дитячого харчування
на 40 тис. грн. К���������������������������������������
радене використовували у власних господарствах, а також торгували на базарі.
Стосовно грабіжників розпочали криміналшьне провадження за ч. 5 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

400 доларів – і розлучені

У

тернопільському РАЦСі – скандал.
Керівника одного з відділів
державної реєстрації актів
цивільного стану затримали з
хабарем у 400 доларів США.
Як повідомили в обласній мілції, до 25-річної працівниці РАЦСу звернулася тернополянка
з проханням якнайшвидше розлучити її з чоловіком та видати свідоцтво про розірвання шлюбу. Чиновниця пояснила, що така процедура триває місяць з моменту звернення заявника. Проте погодилася взятися за термінову роботу та
видати свідоцтво про розлучення в одноденний
термін. «Подякою» за це мали стати 400 американських доларів.
Зустріч було призначено на наступний день.
Службовець у кабінеті отримала від тернополянки обумовлені кошти. Після цього чиновницю затримали працівники міліції.
Стосовно працівниці РАЦСу розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 КК України,
тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою. За скоєне їй загрожує до 10 років
позбавлення волі з конфіскацією майна.
За рішенням суду, жінку відпустили під заставу. Триває досудове слідство.

Н

Освітянин виставив
«тариф» за іспити

а криміналі «погорів» старший
майстер одного з навчальних
закладів Тернопільщини.

– Будучи членом державної кваліфікаційної та екзаменаційної комісій, чоловік вирішив «розжитися» за рахунок коштів випускників навчального закладу. Відтак, він виставив
«тариф» у 1600 гривень за своє сприяння щодо
успішної здачі слухачем іспиту, отримання ним
свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації та посвідчення водія-тракториста, – повідомили у прокуратурі області.
Незаконну діяльність освітянина зупинили правоохоронні органи. Чоловіка затримали
у приміщенні шкільної навчальної майстерні
після того, як він одержав 3200 гривень.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно майстра вже скерували до
суду. Чоловікові інкримінують зловживання
впливом, тож тепер йому загрожує до 8 років
позбавлення волі.

«Війна» з міліцією на Миколаївщині:
райвідділ закидали каменюками та підпалили

Н

а Миколаївщині,
у смт. Врадіївка,
розгнівані
безкарністю міліціонерів
люди розгромили
райвідділ. Приводом
до активних дій
послужило згвалтування
міліціонерами 29-річної
Ірини Крашкової.
Потерпіла розповіла, що її
били і ґвалтували троє чоловіків,
серед яких були двоє міліціонерів. Біля дівчини, за її словами, зупинилася автівка і їй запропонували підвезти. Вона відмовилась.
Тоді дівчину заштовхали до авта
силоміць. Там було троє чоловіків.
Ірину почали обзивати, а потім
і бити. «Били кулаками і ще чимось, бо на голові шість чи п’ять
різаних ран…Вони, мабуть, були
п’яні або під наркотиками, бо очі
були дуже страшні у всіх», - сказала потерпіла. Потім її викинули
з машини. Але один із кривдників затягнув дівчину назад і почав
ґвалтувати. Вона каже, що ґвалтували двоє чоловіків, а третій лише

бив і був найжорстокішим.
У потерпілої немає жодних сумнівів, що гвалтівниками були лейтенант Дмитро Поліщук - племінник прокурора Заводського району
Миколаєва і старший лейтенант Євген Дрижак - похресник керівника обласного УМВС. У побитті
також брав участь місцевий таксист Сергій Рябіненко. Варто зазначити, одному із міліціонерів
- 22 роки, іншому - 23.
Після зґвалтування оголена
й побита Ірина Крашкова кількасот метрів йшла дорогою у пошуках допомоги. Зараз вона знаходиться у відділенні нейрохірургії.
Миколаївські лікарі діагностували відкриті переломи черепа у декількох місцях, різані рани голови, обличчя, множинні удари й гематоми. Уже зробили дві операції.
Стан наразі оцінюють як важкий.

Отож, розгнівані люди вибили у райвідділі вікна, розтрощили ворота у внутрішній двір, зламали системи спостереження і
підпалили приміщення міліції,
кинувши пляшку із запальною
сумішшю. До слова, обурений натовп розтрощив райвідділ після
того, коли озброєні правоохоронці, які були у приміщенні, почали
захищатись і застосували сльозогінний газ.
Пізніше співробітники міліції
та високопоставлені чиновники,
які перебували у цей час на місці,
забарикадувалися від розлюченого натовпу у підвалі під будівлею
РВВС.

Здоров’я

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

Частка раю на Землі –
у Більче-Золотому
Ц
ей мальовничий куточок розмістився на
півдні Поділля, у Придністров’ї, на обох
берегах річки Серет. Навколо здіймаються,
ніби підпирають небо, кручі. Прозоре та чисте
повітря наповнюють запахи хвойних дібров, густо
порослих на схилах гір. На одній з них, горі Пісочній,
над селом возвеличується хрест, він і благословляє
людей на доброту й привітність.

Тут є декілька освячених
джерел з фігурами, а вода у криницях прохолодна, аж духмяна. А чого вартує давній парк,
закладений ще в позаминулому столітті князями Сапєгами!
Тут і сьогодні ростуть декілька
тюльпанових дерев, унікальних
для нашого краю.
Звісно,
мова про село
Більче-Золоте
на Борщівщині, де розташована обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації на 200
ліжок. Тут, під
умілим керівництвом доброї та чуйної людини – головного лікаря, кандидата медичних наук, заслуженого лікаря
України Любомира Володимировича Синоверського оздоровлюють хворих не лише з
області, а й з усієї України. І навіть з-за кордону – Молдови,
Росії, Прибалтики.
У Більче-Золотому лікують захворювання опорнорухового апарату, неврологічні та серцеві недуги... Повертають здоров’я пацієнтам за допомогою хвойно-соляних, радонових, сірководневих, бішофітних, торфо-грязевих ванн.
Практикують підводні витяжки, масаж з мануальною терапією, гідромасаж. Є тут «солона печера», віброкрісла та віброліжка, сауна, фітобар, водні вправи у басейні...
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Вдячність

Немає нічого ціннішого за здоров’я. Це особливо усвідомлюєш тоді, коли потрапляєш у лікарняну палату. Та будь-яку недугу подолати значно легше, коли поруч з тобою співчутливі
і доброзичливі люди у білих халатах. Такі, як доцент кафедри
акушерства та гінекології другої міської лікарні Богдан Ониськів, завідувач відділу анестезіології та реанімації Андрій Семків, акушер-гінеколог Ольга Івасенко, лікар-інтерн Марія Бабій,
операційні медсестри Мар’яна Вознюк та Світлана Кошильовська, медсестри Оксана Фіник, Ольга Боднарчук та Ірина Лузяк. Безмежно вдячні їм за те, що повертають радість життя, виявляють доброту і чуйність до своїх пацієнтів, підтримують їх морально.
Тож бажаємо людям у білих халатах міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту і злагоди у родинах та Божого благословення.
З повагою Нінель МОГИЛЬНА та Тетяна МАРЧУК.

Де міститься душа людини?

П

ечінку в Древньому
Вавілоні вважали
головним органом
людини, вмістилищем
його душі. Гіппократ
відводив печінці
важливе місце, вважаючи
її відповідальною за
створення крові і жовчі.
Ще два тисячоліття
тому було відомо, що
цей орган заслуговує
найдбайливішого
ставлення.

Надзвичайно позитивні результати дають заняття
у спортзалі (завідувач відділу ЛФК –
Ігор Олександрович
Мартинів). Енергійні молоді інструктори Тарас Танчак, Ірина Кудляк і Михайло
Гроховський уміло
планують та проводять фізкультурнолікувальні вправи
з різними навантаженнями для кож-

ного хворого.
Доводилося на власні
очі бачити, як людина приїжджає до лікарні на інвалідному візку, а за 2-3 тижні виходить власними ногами – результати лікувальної реабілітації вражаючі!
До Дня медичного працівника у лікарні провели конкурс на кращі медсестру та відділення. Пальма
першості дісталася терапії.
Медсестрички цього відділення продемонстрували
не лише високі професійні навики, а й захопливі номери художньої самодіяльності.
Дбають у лікарні і про
дозвілля пацієнтів. Щонеділі тут проводять екскурсії
в околиці Більче-Золотого,
у відомі печери «Вертеба»,
«Кришталева», «Оптимістична», у село Монастирок, де є печерний храм 9 століття.
Тож повертаються пацієнти
з Більче-Золотого не лише оздоровлені тілом, а й душею. Везуть додому в серці теплі спогади про лікарів, медсестричок,
санітарочок, які дарують іншим
радість життя. А ще згадують
куточок Тернопілля, де все особливе – люди, вода джерельна,
повітря й навіть камінь...
Віктор АВЕРКІЄВ.
Фото автора.

У печінці знаходиться глікоген - високоенергетична речовина, яка використовується в
екстрених ситуаціях. Тут зберігаються й запаси жиророзчинних
вітамінів, передусім А і D. І нарешті, в печінці міститься значний
запас крові на випадок заповнення крововтрати при травмах та
пораненнях.
Печінка ��������������������
б�������������������
ор�����������������
еться з����������
токсичними речовинами�����������������
-���������������
знешкоджує алкоголь, ліки, отрути тощо.
Такому важливому органу,
звісно, потрібний захист. Яким би
не був запас природної міцності,
закінчитися може ����������������
й���������������
він. Тоді
���������
р���
озвинеться запалення (гепатит)
або дистрофічний процес (гепатоз), підсумком якого буде погіршення функціонального стану
печінки, а у деяких���������������
���������������������
випадк��������
ах������
- печінкова недостатність, яка зумовлює цироз.
Ще цілителі Древнього Сходу вважали жовчний міхур
невід’ємн�������������������
ою�����������������
складов���������
ою�������
частин�������������������������������
ою�����������������������������
печінки і справедливо зазна������
чали: порушення, які виникають
у печінці, впливають на роботу
жовчного міхура, і навпаки. До
речі, фраза «сидіти в печінках»
з’явилася дуже давно і в різних
народів має приблизно однакове
значення - отруювати життя.
Жовчний міхур ��������
розташований�����������������������
на нижній поверхні печінки і є резервуаром для жовчі, яка виробляється в печінці.
Отже, печінка і жовчний міхур
- взаємопов’язана система. Тому,
як правило, вони страждають разом.
За���������������������������
дани����������������������
ми��������������������
ВВОЗ, у світі спостерігається стійка тенденція до
збільшення числа захворювань
гепатобіліарної системи. Серед
провокуючих факторів називають харчові канцерогени, захоплення фастфудом і алкоголем,
необґрунтоване застосування лікарських засобів.
Основний спосіб захисту -

правильне і збалансоване харчування. Зловживання жирною
їжею і алкоголем, так само як і
«�����������������������������
голодні����������������������
»���������������������
дієти, з������������
�������������
мушують працювати орган на зношеність.
Найголовніше �������������
- �����������
не захоплюватися самолікуванням. ������
Наприклад, п����������������������
рийом жовчогінних препаратів забезпечує лише відтік
жовчі і в деяких випадках, ска����
жімо, при жовчокам’яній недузі,
може загострити захворювання.
Набагато більшої підтримки потребують самі печінкові клітини.
Спеціальні препарати, які
так і називаються, - «захисники
печінки», або гепатопротектори
- допомагають органу відновлюватися. Наприклад, «Сірін» (номер реєстраційного посвідчення: UA/2008/01/01,
дата реєстрації: 07.07.09,
дата закінчення реєстрації: 07.07.14) - натуральний
гепатопротектор ��������������
-�������������
надійний захист печінки. Він її відновлює,
нормалізує травлення, покращує
роботу
шлунково-кишкового
тракту. «Сірін» застосовують при
токсичних ушкодженнях печінки,
а також його рекомендують після
курсів антибіотикотерапії і хіміотерапії.
Цей препарат, як ніколи актуальний тепер, коли наш організм
переніс�������������������������
весняні�����������������
вірусні захворювання���������������������������
,��������������������������
для профілактики чи лікування яких приймали хіміопрепарати, а то й антибіотики.
І ось настало довгоочікуване літо, ��������������������������
а це -��������������������
пора весіль, відпо������
чинку���������������������������
на природі, поїздок�������
. П����
орушується звичайний ритм життя,
склад харчування, що дає зайве
навантаження на печінку.
Препарат рекомендують при
хронічних гепатитах, токсичних
ураженнях печінки, некалькульозному холециститі, при дискинезії жовчовивідних шляхів.
Протипоказання - підвищена
чутливість до компонентів препарат�������������������������
а������������������������
, обструктивна непрохідність жовчних шляхів, гострий
гепатит, дистрофія печінки і гостра печінкова недостатність.
Дітям до 12 років, вагітним та годуючим матерям не бажано приймати препарат.
У поєднанні із здоровим харчуванням, адекватною фізичною
активністю �������������������
та�����������������
стриманим відношенням до алкоголю й паління,
це допоможе зберегти нормальну
діяльність одного з найважливіших людських органів.
Оксана ГАЦ, викладач
Чортківського державного
медичного коледжу.
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Люди

вісім з половиною разів
обігнула Земну кулю
Таку умовну дистанцію тернополянка
подолала на велосипеді, проїхавши
за 17 років 340 тисяч кілометрів!

розмовниця. – Велосипед пі- кермо жодного разу не здригшов під укіс. Й усвідомити не нулося. Зрештою, у такому ховстигла, що сталося. Лише у лі- рошому стані майже усі єврокарні зрозуміла, що в коман- пейські дороги. А ще вражає
ду повернуся не скоро. На ре- надзвичайна охайність і чистоабілітацію знадобилося майже та тамтешніх сіл та містечок.
три місяці, але я ні на хвилиБуло чимало й інших факну не дозволяла собі розслаби- торів, які впливали на перемотися, думала лише про те, аби гу. Наприклад, німецькі велоякнайшвидше повернутися на сипедистки вдавалися до невелотрек.
ймовірних експериментів. За
Величезна сила волі і праг- три місяці до змагань вони спенення до перемоги допомо- ціально вагітніли. Зазвичай загли спортсменці знову осід- пліднення відбувалося штучлати свого металевого коня і ним шляхом, а потім вагітність
четвертою дістатися до фінішу переривали, адже упродовж
на кубку СРСР, який відбувався трьох наступних місяців орна олімпійському кільці у Кри- ганізм за інерцією продовжуЗ донькою Іриною.
латському (Москва), лише на вав інтенсивно працювати на
дві сотих секунди уступивши двох. У результаті надзвичайі
ю
чемпіонко
майстром спорту, багаторазовою Тетяною Дюк
«бронзу» чемпіонці світу На- но підвищувалися сила та випризеркою міжнародних змагань ів. Людина
дії Кибардіній. Потім були інші тривалість. А ще німців змушуми знайомі понад два десятки рок тепер,
перемоги, які зробили її ім’я ві- вали тренуватися під землею в
ьки
надзвичайної скромності, адже тіл ють численні
домим не лише на теренах Со- умовах недостатньої конценколи про її спортивні успіхи нагаду
юзу, а й далеко за його межа- трації кисню. І коли вони вилося вмовити
кубки, відзнаки, медалі, мені вда мальовничому
ми. Зі своїм двоколісним дру- ходили на поверхню, організм
її на інтерв’ю. Народилася вона у ині звичайних
гом «Кольнаго» вона успішно працював з подвійною силою.
У тому, що нове життя, яке
селі Жердя на Хмельниччині в роденні господарські
долала гірські перевали Ітазародилося в утробі матері, досільських трударів, які попри буд а та доньку
лії,
Швейцарії,
Австрії,
Франклопоти намагалися виховати син ровими та
ції, складні велотраси Голлан- дає неймовірних сил та енерне лише духовно багатими, а й здо
дії, Бельгії, інших європей- гії, Тетяна Дюк переконалася
загартованими.
ських країн. У складі легіоне- на власному досвіді. На ЧемпіВелосипед
рів польської команди «SOLO» онаті України у 1996 році вона
пішов під укіс
змагалася, уже очікуючи по– У нас був дуже спортив- жах. Не полишала улюбленого
Бажаний результат іно- була учасницею відкриття повнення у сім’ї. Але це не був
Чемпіонату
Данії
у
Копенгагений татко, – розповідає Тетяна. заняття і вступивши до Залі- ді давався досить дорогою ціексперимент. Для них з чолові– Як тільки приходила зима, щицького швейного училища, ною, не обходилося без травм, ні. Сьогодні з великою гордіс- ком дитя було бажаним і очікутю
згадує
Тетяна
свої
перемоставав на лижі, ми з братом куди прийшла не за тим, аби які нагадують про себе донині.
ваним. Саме народження дислідом за ним, а позаду прила- здобути професію кравчині, а
– Під час всесоюзних зма- ги і ні на хвилину не шкодує, тини змусило жінку залишищо
присвятила
велоспорту
17
штовувалася ще ціла юрба су- щоб стати частиною спортив- гань у Душанбе я проколола
ти професійний спорт і присідських дітлахів. Тато залюб- ної команди, про яку так бага- колесо, – пригадує моя спів- років свого життя.
святити себе улюбленій доки вчив і їх стрибати з трамп- то чула, тим паче, що мала
Сьогодні Іринка уже деліна, влаштовував лижні пере- юнацький розряд з легкої
За кордоном педалі нечці.
сятикласниця. Вона пишаєтьгони. Влітку бігали, займали- атлетики.
крутити легше
ся своєю матусею та її перемо– В училищі я зустріла
ся плаванням. Він власноруч
– А все тому, – каже спортс- гами. Однак на життя у неї свої
спорудив на ставку спеціаль- людину, яка допомогла мені
менка, – що дороги там про- плани.
ний місток, з якого вчив дітла- усвідомити, що спорт – це
сто ідеальні. – Особливо
– Звичайно, якби Іринка вихів пірнати. Якось один одно- моє покликання, – продозапам’яталася
Німеччина. рішила піти моїми стопами, я б
селець поскаржився на бать- вжує розповідь жінка. – Це
Коли їхали гонку, причому на обов’язково допомогла їй, – діка голові колгоспу, мовляв той викладач фізкультури Яросшвидкості 50 кілометрів за го- литься жінка. – Але у доньки
виніс дошки з території тепли- лав Антонович Ушій. – Він
дину, а не як у нас – максимум свій вибір і я повинна його поці. На це Григорій Миколайо- і «підсадив» мене на вело35, навіть не відчули втоми, а важати.
вич відповів: «Ну то й що, для спорт. Я так наполегливо задоброго ж діла. Мій також з ймалася, що директор учиьогодні усю свою любов і професійн
лища пообіцяв замість оціними стрибає».
Дюк передає молодому підростаю і навички Тетяна
нок намалювати мені в атесу навчально-виховному комплексічому поколінню
№ 28, де після
таті велосипед. Він вважав,
здобуття педагогічної освіти пра
В атестаті замість
цю
є
інс
труктором з
що ми перш за все маємо
фізичного виховання. Її підопічні
нео
дно
разово брали
оцінок – велосипед стати відмінними швачкаучасть у різних змаганнях і здобув
али
пер
емогу. Можливо,
Батькова спортивна наука ми, а заняття спортом – це
хтось із них і підкорить найвищі спо
рти
вні
вершини, як
таки дала свої плоди. Ще на- другорядне. Та мрії про веколись сама Тетяна.
вчаючись у школі, Тетяна посі- ликий спорт уже цілковито
Світлана ВІТРОВ
дала призові місця у районних заполонили мою уяву.
Фото з сімейного архіву Тетяни ДюА.
змаганнях з бігу, катанні на лик.
Усе почалося зі звичай-

З

них міських змагань. Потім
була першість області. Уже після третього курсу Тетяну відрядили на збори велосипедистів до Севастополя. Дівчина довела не лише собі, а й керівництву училища, що у спорті здатна досягти значно більше, аніж у сфері послуг. Однак,
після завершення навчання
їй таки довелося відпрацювати один рік на тернопільській
швейній фабриці, куди приїхала за направленням.
Час збігав швидко, адже
після зміни із задоволенням
поспішала до спортивного товариства «Авангард», де Тетяна продовжувала тренування. Наблизитися до мрії їй всіляко допомагав тренер Богдан Михайлович Сніжок. І ось
– перше «срібло» на чемпіонаті
СРСР, який відбувся у Ташкенті. Радості не було меж. Та це
був лише початок її спортивної кар’єри, яка згодом увінчалася здобуттям почесного титулу майстра спорту та звання
чемпіонки Союзу.

С

Україна і світ
Україна
Львів обійшов Лондон і Рим
у рейтингу туристів
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заходах, організованих неприбутковими
організаціями. Також удосконалюється
порядок оформлення віз для журналістів, визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз (5 років), встановлюється
можливість термінового оформлення віз
(протягом 3 діб) особам, які проживають
на значній відстані від місця подачі візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору - 70 євро).
Також вводиться безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.

Нарешті дороги очистять
від бігбордів?

Із узбіч доріг можуть зникнути
майже всі бігборди. З такою пропозицією виступило МВС. У відомстві вважають, реклама відволікає увагу водіїв та
підвищує аварійність. Відповідний законопроект схвалили в Кабміні. Якщо проект підтримає парламент, то заборонять
розміщувати рекламу на тротуарах і велосипедних доріжках, над проїжджою
частиною автодоріг, на відстані менше
10 м від краю проїжджої частини, на опорах дорожніх знаків та ліхтарів, у зонах
транспортних розв’язок, мостів і в місцях
концентрації ДТП. Зараз зовнішню рекламу заборонено розміщувати лише на
пішохідних доріжках, наприклад, у парках, на алеях тощо. Перспективи ухвалення законопроекту великі, прогнозують експерти. В Україні на зовнішню рекламу припадає майже 70 відсотків усього рекламного ринку, а в Європі - лише
близько п’яти, сказав глава прес-служби
«Дорожнього контролю» Єгор Воробйов.

Місто Лева стало європейською
туристичною сенсацією, повідомляє
ТСН. Столицю Західної України іноземні
туристи назвали містом, куди треба їхати негайно, відсунувши на друге і третє
місця у топ-10 Гамбург і Вільнюс. Відгуки зібрав незалежний міжнародний сайт
«Віртуальний турист». Основним мінусом Львова іноземці називають транспорт і дороги. А козирем міста Лева є
смаколики та кнайпи. Шоколад - один
із символів Львова, дешеве пиво, смачна
їжа та вигадливі ресторатори притягують сюди іноземців. Крім того, Львів набув іміджу найбезпечнішого місця в Європі. Міська влада пояснює успіх Львова набором принад: їжею, цінами, фестивалями, англомовними вказівниками. А ось чим Львів виграє і в Лондона,
і в Риму - це всюдисущим безкоштовним
та якісним вай-фаєм. Такий внесок у рекламу міста виявився найбільш вигідним. Цьогоріч число гостей Львова вже Жінкам почали зараховувати
зросло вдвічі. І це ще без навали європейських студентів, у яких днями закін- декрет до страхового стажу
Із 1 липня жінкам до страхового
чилася сесія.
стажу зараховуватимуть період деУкраїнці проти обрання
кретної відпустки. Відповідна норпрезидента в парламенті
ма передбачена у Законі «Про внесенНаші співвітчизники воліють самі ня змін до деяких законів України щодо
обирати главу держави, а не делегу- призначення та індексацію пенсії». Відвати це право народним депутатам, повідно до законодавчих змін, страхові
свідчать підсумки опитування гро- внески за період перебування у декреті
мадської думки, оприлюднені Укра- платитиме роботодавець, виходячи з обїнським центром економічних і полі- сягу допомоги під час вагітності та полотичних досліджень ім. Разумкова. Згід- гів. У такому випадку Єдиний соціальний
но з результатами дослідження, близько внесок складатиме 33,2 відсотка від цієї
85 відсотків громадян України виступа- суми. Ще два відсотки буде утримуватиють проти обрання президента в парла- ся безпосередньо із самої допомоги, применті. І лише шість відсотків готові під- значеної працівниці.
тримати такий спосіб виборів. А 8,9 від- Люди масово кинулися в
сотка не змогли визначитися з відповіддю. Також респондентів запитали про онлайн купувати і торгувати
Торгівля товарами через інтерперспективу введення у нашій державі
двопалатного парламенту. 46,3 відсотка нет стала найбільш успішно зростаючою галуззю в країні, яка випависловилися проти.
дає із загальної картини «застиглої»
Дефіцит бюджету
економіки. За підрахунками фінансозріс уп’ятеро
вої компанії «Fintime», оборот вітчизДефіцит державного бюджету у няного ринку інтернет-торгівлі тосічні-травні, порівняно з аналогічним рік сягнув $1,6 млрд. Загалом в Украперіодом минулого року, зріс у 5,05 їні працюють близько восьми тисяч
раза - до 18,488 мільярда гривень. Про інтернет-магазинів. Особливо жваво
це йдеться у повідомленні Міністерства у Мережі продають побутову техніку,
фінансів. А дефіцит зведеного бюдже- одяг, книги. У сегменті побутової техніту склав 21,712 мільярда. Це - у 4,5 раза ки та електроніки кожна восьма покупбільше показника січня-травня 2012 ка в Україні - віртуальна. Зростання ринроку.
ку електронної комерції - е-commerce
- загальносвітова тенденція. Однак ексЄвропа стала трохи
перти кажуть, що для зростання віртуближчою
альних продажів в Україні є і внутрішІз початку липня набула чиннос- ні причини. Зокрема, швидкий розвиті угода з Євросоюзом про спроще- ток служб доставки. А витрати на відний порядок видачі віз для громадян криття й утримання віртуального магаУкраїни. У результаті збільшується чис- зину набагато менші, ніж на реальний
ло категорій українців, які мають право магазин та інше. І це дозволяє інтернетна спрощене оформлення безкоштовних торговцям продавати товари на 15-20
і багаторазових віз. Це - представники відсотків дешевше звичайних магазиорганізацій громадянського суспільства нів. Інколи різниця у цінах може сягати
або молоді люди, котрі беруть участь у навіть 30 відсотків.
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Світ
У Єгипті розпочалась
«Друга революція»

«Друга революція» - так у Країні пірамід називають масштабні антиурядові акції протестів, що охопили найбільші єгипетські міста. Протестувальники вимагають відставки президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі через рік після виборів, інформує « Euronews». Прихильники
«Братів-мусульман» також виходять на
демонстрації. І ті, й інші зводять намети
на площі Тахрір та біля президентського палацу в Каїрі. Влада побоюється, що
масові маніфестації проти і на підтримку президента можуть вилитися у криваві сутички. У зв’язку з цим сили безпеки, армія та медустанови приведені у
стан підвищеної готовності. Як повідомлялося, напередодні більше 22 мільйонів осіб підписали петицію із закликом
до відставки президента Мурсі. Від протестних акцій серйозно страждає туристичний бізнес Єгипту – основне джерело наповнення державної казни та створення робочих місць.

Новий «привіт»
від «Газпрому»

До Дня Конституції України російське ВАТ «Газпром» зробило уряду
Миколи Азарова своєрідний «подарунок». І складався він аж із трьох частин.
Перша полягала у заяві голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера про
те, що російська сторона припиняє досвід авансових платежів за транзит газу.
Друга частина «подарунка» - відмова російського монополіста зберігати газ в
українських підземних сховищах. Третя:
«Газпром» має намір виставити рахунок
Україні за недобір необхідного обсягу
«голубого палива» у нинішньому році.
Такі кроки були передбачувані, кажуть
експерти, оскільки незадовго до цих
заяв представників «Газпрому» Україна
зробила чергові кроки щодо узгодження
з Європою позицій із формування Енергетичного хаба. Зокрема, зайнялася підготовкою до обнуління експортних мит
на енергоносії, у тому числі й на газ.
Оскільки Україна не має достатньої кількості власного газу для його експорту,
очевидно, згадані кроки зроблені з однією метою - реекспорту російського газу,
причому за це повинні будуть заплатити
українські споживачі, які й зараз оплачують потреби промисловості та підприємств паливно-енергетичного комплексу тощо.
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майбутнє Євросоюзу виглядає хитким.
Раніше стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення розпочати перемовини з
Сербією про приєднання республіки до
Євросоюзу.

11 мільйонів нелегалів
стануть американцями

У США розпочалася наймасштабніша за останні десятиріччя реформа міграційного законодавства. Очікується, що протягом найближчих 13 років паспорти громадян Сполучених Штатів отримають близько 11 мільйонів нелегалів, котрі переховуються на території країни. Іммігранти матимуть підстави для одержання громадянства після
того, як сплатять штрафи, податки і пройдуть перевірку на відсутність проблем
із законом.

Чехія - найаморальніша
країна світу

Агентство «Bloomberg» склало
рейтинг держав за ступенем аморальності їх мешканців. Аналітики вивчали
схильність громадян 57 країн світу до
аморального способу життя. При складанні рейтингу вони враховували чотири показники: середню кількість випитого алкоголю, число викурених цигарок на душу населення, відсоток громадян, котрі вживають наркотики, а також
загальні втрати від азартних ігор у відсотках від ВВП. Традиційно вважалося:
чим гірша економічна ситуація в країні,
тим нездоровіший спосіб життя ведуть
її жителі. Однак, дані «Bloomberg» спростовують цю теорію. Так, десятку «аморальних країн» очолила цілком благополучна Чехія. До трійки лідерів також
увійшли Словенія та Австралія. Україна
посіла 13-е місце за рівнем зіпсованості
громадян. А наймилішою та найбезневиннішою країною стала злиденна африканська Замбія, що входить до сотні
найбідніших країн світу.

У Штатах - суперспека

Температура повітря у деяких
штатах США сягнула рекордних позначок у 50 градусів за Цельсієм і
вище. Зокрема, небачена спека накрила Каліфорнію, Неваду і південні райони Арізони. Влада штату Арізона вже повідомила про загибель 19 пожежних під
час гасіння великого займання за 120
км на північний захід від Фенікса. Аномальна спека у західних штатах Америки триває, вона майже сягнула абсолютного максимуму температури, зафіксованого на Землі з моменту початку спостережень. Метеорологи пояснюють ситуацію тим, що над регіоном встановився антициклон. Через екстремальну спеку американці впадають у паніку, а авіакомпанії бояться пускати у небо літаки.

Facebook тестує новий
чат-сервіс

Компанія Facebook тестує новий
сервіс, який дозволить учасникам соціальної мережі організувати групові чати. Як повідомляється, користувачеві потрібно просто натиснути кнопку
«створити чат», а приєднатися до нього
Хорватія вже в Євросоюзі
зможе будь-який знайомий. «Такий хід
Опівночі 1 липня Хорватія офіцій- може виявитися досить вигідним з фіно стала 28-м членом Європейсько- нансової точки зору, оскільки розмови
го союзу. Це - друга після Словенії кра- у чаті мають властивість істотно затягуїна зі складу колишньої Югославії, яка ватися. Багато з тих користувачів, які заприєдналася до Європейського співто- раз лише перевіряють новини від друзів
вариства. Переговори щодо приєднан- раз або двічі на день, тепер ризикують
ня Загреба тривали більше десяти років «застрягнути» у затишному Facebookі, зрештою, увінчалися успіхом. Однак чаті. Інформація про старт нової розмокраїна вступає до ЄС у період наймасш- ви розміщуватиметься під френдстрічтабнішої в його історії економічної кри- кою», - йдеться у повідомленні компанії.
зи, коли кілька держав-членів балансу- На першому етапі чат підтримуватиме
ють на межі виходу зі спільноти, а саме лише текстову інформацію.
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Для всієї родини

Настроєве

Про кохання
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Невигадане

Душа підказує одне,

батьки радять інше Ніби й не чужі

Ти ідеш в обійми ночі
сама…
Ти хочеш,
щоб тебе зупинили,
покликали назад
і ти повернулася б.
(А чи повернулася б?).
З винуватою усмішкою
сказала б
«простіть…».
(А чи сказала б?).
Ти ідеш
в обійми ночі,
перечіплюючись
через думки
і незбутні бажання.
Темінь
засліплює очі,
прохолода
ластиться до рук.
Сповиваєш
у смуток душу…
І не знаєш,
куди далі йти….
… В обійми ночі…
Ольга ЧОРНА.

Сімейне

гніздечко
Фотомить
Маленький тернополянин
Назарчик любить літо. А ще
йому подобаються прогулянки
з хресною Людмилою Назарчук.
У минулі вихідні вони насолоджувалися сонцем і теплом у
парку біля озера.

Фото Ольги ЧОРНОЇ.

Просто життя

Хіба ми

зустрічалися?
Сюжет

На зупинці в післяобідню пору я чекала тролейбуса. Людей майже не було, лише гурт дівчаток щось
жваво обговорював, та ще літній чоловік сидів на
лавці.
– Сідайте і ви, – обізвався до мене. – Кажуть, у ногах правди немає. Та й холодок тут, он дерево тінь
кидає.
Я присіла на лавочку. Думала щось своє. Замислився і сивий чоловік. І раптом:
– Добрий день...
Привітно посміхається, минаючи нас, якийсь
хлопчина.
– Це вам «добрий день»? – запитує мене чоловік.
Відповідаю, що хоч, як і він, відповіла на вітання,
але цього хлопця не знаю.
– Значить, мені, – каже чоловік. – Вони до мене
завжди вітаються.
Мабуть, я глянула на нього трохи здивовано, бо
за якусь мить чоловік продовжив:
– Вони – це учні першого Тернопільського училища. Я там пропрацював десятки літ. Тепер уже на пенсії. Мене там усі знають. Не раз на вулиці, десь у товаристві, підходять ті, хто сам уже давно дорослий, хто
колись вчився в училищі. Я, звичайно, не пам’ятаю
всіх, а вони мене, свого учителя, пам’ятають.
Помовчав. І по якійсь хвилі додав:
– Знаєте, інколи дехто з нас, старших, нарікає на
молодь: і колишню, і особливо теперішню. Мовляв,
такі невдячні діти. Я так не думаю. Чомусь соняшник завжди повертає голову до сонця. А людина тягнеться до добра. І якщо ви були отим сонцем для когось у житті, то до вас обов’язково повернуться. Хіба
не так?
Тая Зарнюк.

Г

аразд, він ще устигне
вдосталь намилуватися
краєвидами, надихатися
цілющим повітрям –
попереду уся відпустка. Усетаки добре, що узяв путівку
в цей санаторій. Тут тихо,
спокійно. Як сказав лікар,
для його нервів якраз дуже
корисно.
При згадці про лікаря Володимир поморщився. Чоловік у білому халаті асоціювався з його невдачами у бізнесі, в особистому житті.
Не щастило на роботі, розлучився з
дружиною. Це ж треба, він завжди
при найменшій суперечці погрожував дружині, що піде від неї. А вона
взяла і залишила його. Без попередження, зненацька. Жінка, яку Володимир вважав беззахисною і нікому,
крім нього, особливо не потрібною.
Ні, так не годиться. Він приїхав
сюди не для того, щоб думати про
неприємне. Он подвір’ям прогулюється струнка блондинка. Чому б не
познайомитися з нею?
Блондинка виявилася викладачем англійської мови. У Карпати
приїхала з сином – лікарі приписали гірське повітря. Он її хлопчик,
грається з малятами на дитячому
майданчику. Володимир підхопив
тему розмови: о, він її розуміє, бо і
сам любить дітей.
- То це ваша донечка? Он та білявочка? – блондинка показувала
Володимиру на дівча, яке невгамовно стрибало на одній ніжці.
- Що ви… Я приїхав у санаторій
один. І взагалі…
- Не віднікуйтесь. Чоловіки усі
приїжджають одні. А виявляється, насправді, не тільки з дітьми,

Це небо, ці сосни…Ніби
напоєне озоном повітря. Сім років минуло
відтоді, коли Володимир був тут востаннє.
А ніби вчора. Так само
шумить гірський водоспад і пахне медом
прив’яла трава.
а й дружинами. А здогадатися, що
це ваша донечка, неважко. Ви з нею
схожі, мов дві краплі води. Очі, носик і навіть підборіддя з ямкою. Обманювати негарно, – грайливо засміялася блондинка.
Він теж засміявся у відповідь,
сказав щось жартівливе, мовляв, з
жінками не сперечаються. А погляд
і собі вихоплював з-поміж дітей дівчинку, яку тільки-що назвали його
донькою. Справді, ті ж самі непокірні кучері, як колись у нього в дитинстві. Ті ж сині очі і родимка на
лівій щоці. Буває ж таке у природі…
Чомусь думав про дівчинку і на
тенісному корті, і ввечері, коли запросив блондинку у бар. Не міг дочекатися ранку, коли замайорить
на подвір’ї білява голівка.
Дівчинка з’явилася, але не одна.
Мабуть, з мамою, бо жінка ішла з
нею за руку. У Володимира тьохнуло і завмерло серце. Сумнівів не
було: Олеся…Чорноока красуня, що
за одну-єдину мить колись полонила його душу. Здається, тільки цю
жінку він і кохав по-справжньому.

Вони познайомилися сім років тому. У цьому ж санаторії. Олеся, тоді ще студентка, сподобалась
йому одразу. Чого тільки Володимир не наговорив їй, аби прихилити дівоче серце. Що живе сам, бо
дружина померла. Що тільки й мріяв зустріти ось таку дівчину, схожу
на лісову мавку. Що це – кохання з
першого погляду і вони обов’язково
одружаться.
У них було довгих три тижні.
Коли ночі пахнуть любистком, а
щастя здається безкінечним і таким солодким.
Він проводив Олесю до її поїзда, обіцяв приїхати. Врешті, Володимир дотримав слова – ще кілька
разів їздив у відрядження в Олесине місто . Аж поки дівчина не зізналася, що чекає дитину.
Володимир втішав її, мовляв,
усе буде добре. Ось поїде, залагодить деякі справи і тоді забере Олесю до себе.
Але більше ні у відрядження, ні
спеціально туди, де жила Олеся, Володимир не їздив.
Тим, що дівчина розшукає його
сама, не хвилювався: Олеся не знала ні його адреси, ні навіть телефону.
І ось ця зустріч. А він ще тішився, що поїхав знову у той самий санаторій. А, може, це дарунок долі?
Тепер, коли він справді сам. Дружина перебралася до сина, а він – мов
відрізана гілка.
Купив пляшку шампанського, цукерки. Запросить Олесю з дівчинкою до себе у кімнату. Зізнається у всьому, вона йому простить.
І їм буде добре утрьох. Врешті, чого
відтягувати? Принаймні, на легкий
флірт він може розраховувати.

У

Л

юбе «Сімейне
гніздечко», звертаюся
до тебе за порадою,
оскільки не знаю, як чинити
далі. Мені уже майже
тридцять, але я ще й досі
незаміжня.

вав. Словом, потягнулися одна до
одної дві зболених душі. Назар гарно ставиться до мене, такого теплого почуття я досі ні від кого не мала.
Мені добре і затишно з ним. І все
було б гарно, якби не мама з татом,
які в один голос твердять, що Назар
мене просто використовує. Що йому
У дитинстві я потрапила в ава- потрібна не я, а наша хата, адже та,
рію, тому накульгую на ногу. Через те де жив з родиною, геть завалилася.
прозвали у селі мене «кривою качеч- Це – правда. Однак я відчуваю серкою». І хлопці обминали. Звісно, дуже цем: Назар мене любить. Як поясниболяче було, як подруг запрошували ти це батькам?
до танцю, а я стояла у куточку, захоЯ не хочу засмучувати маму з тавана подалі від людських очей.
том, але і не хочу втратити свого
І ось, нарешті, ніби і мені усміхну- щастя, надто довго я на нього чекалося сонце. Правда, як дорікає мама, ла. Невже тюрма має стати вироком
надто багато на ньому плям. А спра- на усе життя? Може, хто з читачів
ва ось у чім. Мій теперішній коха- «Сімейного гніздечка» пережив поний недавно повернувся з тюрми за дібну ситуацію? Підкажіть, порадькрадіжку. Ріс він взагалі у неблаго- те. Що мені робити?
получній сім’ї, батьки пиячили, тож
Надія С.
особливо хлопця ніхто і не виховуЗборівський район.
Знайшов Олесю з донькою у
басейні. Зовсім не змінилася: те ж
розкішне волосся, ніжне, ледь засмагле тіло..
- Олесю…
Дивилася на нього здивовано і
незрозуміло. Ніби бачила вперше.
- Мамо, хто це? – смикнула дівчинка Олесю за руку.
- Не знаю, - відповіла так, наче
він був якимось привидом. І вже
до Володимира: - Хіба ми зустрічалися? Мабуть, ви помилилися. Чи вашу кохану звали Олеся,
а вона була схожа на мене? Жартую. І бажаю гарного відпочинку. А нас уже чекають. Пливімо до
тата, доню.
До басейну прямував молодий симпатичний чоловік. Підхопив на руки дівчинку, пригорнув Олесю. Усі троє попрямували
у теплінь сонця і лісу. Володимиру згадалася його остання, та давня поїздка в Олесине місто. Точніше те, як він уже їхав, втікав від
Олесі. Вона проводила його. Володимир знав: дівчина дивиться
йому услід. Хоче, щоб він озирнувся. Не зробив цього, спалював усі
мости...
Щаслива трійця зникла за поворотом. Тільки вітер шумів у
верхівках ялин і старезних сосен,
несучи звістку про близьку грозу.
Володимирові чомусь уперше здалося, що не таке вже й цілюще те
гірське повітря.
Зіна Кушнірук.

Може, й справді

Л

Етюд

Мереживо
літнього

сонця

Л

ипень... Теплі дощі щедро
напувають землю, усе
довкіл буяє пишною
зеленню, розмаїттям
кольорів ваблять до себе
квіти. А мою душу огортає
тиха сумна елегія. Тому що
поруч немає тебе. Ось уже
два роки, як ми розлучилися
з тобою. Тепер ти з іншою, у
мене теж є хлопець, який, до
речі, дуже подобається моїм
батькам і саме його вони
хочуть бачити своїм зятем.
Але моє серце тягнеться до
тебе кожною клітинкою.
Крізь мереживо літнього
сонця досі відчуваю твої
ніжні поцілунки, дотики рук,
згадую зустрічі, що п’янили
солодом кохання... Вірю, що
і ти не забув мене, дівчину
із зеленими очима лісової
мавки – тільки ти так
називав мене. Тож відгукнися,
зателефонуй, давай спробуємо
усе повернути...

Оксана Р. м. Збараж.

тролейбусі хтось торкає мене за
плече. Повертаюся і зустрічаю теплий
погляд жіночих очей. Віра... Коли ж
вона повернулася з далекої Греції, куди
їздила на заробітки?
Посміхається: недавз’являвся. Насолоджувавно, тиждень тому. Нанизує ся новим життям.
на ниточку спогади про
З далекої Греції Віра
чужу країну, пересипаюсправно слала додому грочи їх розповідями про діші: пощастило на добру
тей, про те, що цьогоріч у роботу. А тепер ось повернеї на дачі вперше зацвіли нулася. У доньки незабарідкісні сорти яблунь, що ром випускний, про вуз
пора грядки знову сапати треба подумати. Синам
і, взагалі, про те, що вдодисципліна потрібна теж.
ма – найкраще.
– Ти ще й заміж ви– Я зараз у лікарню
йшла? – показую на паїду, – перериває сама себе кет, з якого пахне домашВіра. – Чоловіка провідати. ня страва.
Зготувала ось гаряченько– Та ні, у мої роки це
го, фруктів купила. Після
вже запізно, – щиро мооперації він, добре харчу- вила Віра. – До свого коватися треба.
лишнього чоловіка їду.
Нічого не розумію.
Ще у Грецію мені листи
Знаю, що Віру чоловік дав- слав. Про те, що захворів.
но покинув. З трьома діЗ іншою у нього життя не
тьми. До того ж Віра знову склалося. Переїхав до свочекала дитину. Чоловікова їх батьків. Чого до дітей не
нова обраниця була майже навідувався? Я сама забоудвоє молодшою від ньоронила йому приходити.
го. І, порівнюючи з тридКатегорично.
цятивосьмирічною Вірою,
Останнє слово звупросто моделлю.
чить не дуже впевнено. І
Віра плакала, просила. Віра вертає назад до стаРозумниця Віра, яка вирої теми.
кладала психологію у пре– А тепер потрапив у
стижному ліцеї і щодень
лікарню. Грошей стільки
давала поради іншим,
треба... Може, позичу...
як вести себе у складних
У моєму мовчанні Віра
життєвих ситуаціях. Нага- не знаходить союзника. Я
дувала, що у них троє дічомусь пригадую безсонні
тей. А тепер ще одне маВірині ночі, коли хворіла
леньке має з’явитися.
Оксанка. Дні, коли вона га– То зроби щось. Не на- рячково шукала, у кого б
роджуй цієї дитини. Ось
позичити грошей, щоб загроші. А з цими, трьома,
платити за квартиру...
уже легше – вони велиВіра зітхає.
кі, – чоловік зібрав остан– Двадцять років ми
ні речі.
прожили разом. Ніби й не
Віра гроші взяла. Начужі. Та й навідаю я його
ступного дня купила на
тільки один раз...
них пелюшок, сорочеВіра виходить на зучок – для майбутнього не- пинці біля лікарні. Прощамовляти.
ючись, переконує мене чи,
Оксаночці було лише
може, себе, що таки впердва роки, як Віра зібрала- ше і востаннє іде на пося до Греції. Лишала дітей бачення з колишнім чона свою стареньку маму.
ловіком. Бо справді стіль– А що діяти? – казаки болю їй і дітям він зала. – Заробленого тут навдав...
віть на продукти не вистаТільки я чомусь не
чає. Одягнути, взути усіх
дуже вірю словам Віри.
треба.
Чоловік Віри не
Інна МАТУШ.

І сиплеться весільна заметіль

ітечко зігріло нас усіх
своїм теплом. Поспішають
під вінець наречені.
Та коли найкраще виходити
заміж? Прислухайтеся до
того, що радили наші бабусі.
За їхніми передбаченнями,
кожен місяць щось значив для
жінки, яка виходила у цей час
заміж. Отож, призначаючи день
весілля, зважте на це.

У січні – рано залишитися
вдовою.
У лютому – жити завжди у
злагоді.
У березні – жити у чужій,
далекій стороні.
У квітні – щастя то є, то
зникає.
У травні – чекайте зради у
власній хаті.
У червні – медовий місяць

буде тривати все життя.
У листопаді – вас чекає
У липні – зберегти про багатство.
своє життя кисло-солодкі споУ грудні – зірки кохання з
гади.
кожним роком світяться усе
У серпні – чоловік буде на- яскравіше.
дійним товаришем, вірним
коханим.
днак, сімейне
У вересні – тихе і спокійщастя залежить
не життя.
лише від вас. Коли
У жовтні – життя буде є справжнє кохання, ніякі
складним.
перепони не страшні.

О

Струни серця

Настроєве
Липневе небо скапує
дощем.
Сумує світ за чимсь
безповоротнім.
А на душі такий
болючий щем:
востаннє ми зустрілися
сьогодні.
Під парасолькою сховаюсь
від усіх,
бо ви казали:
плач мені не личить.
І це - не сльози,
це - липневий дощ
стікає смутком
по обличчі.
* * *
Я була для тебе
китайською вазою,
дорогою, з таємничими
ієрогліфами
(ти їх, звичайно,
не прочитав,
бо тієї мови не знаєш).
Ти боявся доторкнутися
до облюбованої річі,
ти не смів,
ти не вмів…
Ти лише споглядав,
милувався барвами
і візерунками,
і забував,
що перед тобою –
людина…
Ти не міг скласти
ціни вазі,
а, може, не хотів.
Але тобі було престижно
показувати її комусь:
«Дивіться, річ
не дешева,
і я володію нею…».
… Я була для тебе
китайською вазою
у яку ти ніколи не бажав
поставити квіти…
Ольга ЧОРНА.
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Минулої неділі тернопільська «Нива» відсвяткувала 35-річницю від часу створення команди.
Цього дня Центральний міський стадіон став місцем, де вшановували іменинників. Гравці отримали
нагороди за вдалий виступ у минулому сезоні, а футбольний клуб – новенького автобуса.

Т

а найбільше зацікавив уболівальників
товариський матч ветеранів «Ниви»
та київського «Динамо», який зібрав
аншлаг на трибунах.
На жаль, незважаючи на численні анонси у засобах масової інформації, із відомих динамівців до Тернополя приїхали лише Вадим Євтушенко та Юрій
Дмитрулін, а на тренерському містку був легендарний Андрій Біба. Натомість ні Безсонова, ні Баля, ні
Саленка тернополяни не побачили.
Із золотого складу «Ниви» на матч прибули легендарні футболісти: Сергій Квасников та Юрій Нікітенко (воротарі); Ігор Біскуп, Роман Мацюпа, Ігор Цісельський, Петро Дідик, Ігор Сушко, Сергій Леженцев (захисники); Таріел Капанадзе, Володимир Венгринович, Анатолій Назаренко, Михайло Дем’янчук, Богдан
Самардак, Автанділ Гвіанідзе (півзахисники); Ігор
Яворський, Сергій Турянський, Богдан Антонів (нападники). Готував команду до поєдинку Михайло Михайлович Дунець.
Підсумковий результат зустрічі – 1:0 на користь
господарів. Поміж тим для глядачів влаштовували
різні конкурси, а після завершення матчу відбувся
концерт.
Свято завершилося, а вже менше, ніж через два

тижні на наших футболістів чекає нелегке випробування у чемпіонаті України серед команд Першої
ліги. Готуючись до нього, «Нива» підписала контракти з чотирма новими гравцями. Серед них футболісти донецького «Шахтаря» та харківського «Металіста». Про це повідомив головний тренер тернопільської команди Ігор Яворський.
Також минулої суботи тернополяни зіграли свій
перший контрольний спаринг у міжсезонні.
Команда розгромила лідера Хмельницького чемпіонату та одну з кращих команд аматорської ліги
України волочиський «Збруч» з рахунком 7:0.
Між тим відбулося жеребкування календаря Першої футбольної ліги у сезоні 2013-2014 років. Перший матч, який відбудеться 14 липня, «Нива» зіграє
у гостях. Суперником «жовто-зелених» буде футбольний клуб «Полтава». А ще через тиждень підопічні
Ігоря Яворського проведуть першу домашню гру проти «Миколаєва».
Календар ігор:
1 тур. 14.07.2013. «Полтава» – «Нива»
2 тур. 20.07.2013. «Нива» – «Миколаїв»
3 тур. 27.07.2013. «Олімпік» – «Нива»
4 тур. 03.08.2013. «Нива» – «Нафтовик-Укрнафта»
5 тур. 10.08.2013. «Суми» – «Нива»

6 тур. 18.08.2013. «Нива» – «Динамо-2»
7 тур. 24.08.2013. «Сталь» – «Нива»
8 тур. 31.08.2013. «Нива» – «Авангард»
9 тур. 07.09.2013. «Буковина» – «Нива»
10 тур. 14.09.2013. «Нива» – «Десна»
11тур. 21.09.2013. «Титан» – «Нива»
12 тур. 29.09.2013. «Нива» – «Олександрія»
13тур. 05.10.2013. «Геліос» – «Нива»
14 тур. 12.10.2013. «Нива» – «Зірка»
15тур. 19.10.2013. «Украгроком» – «Нива»
16 тур. 26.10.2013. «Нива» – «Полтава»
17 тур. 03.11.2013. «Миколаїв» – «Нива»
18 тур. 09.11.2013. «Нива» – «Олімпік»
19 тур. 16.11.2013. «Нафтовик-Укрнафта» – «Нива»
20 тур. 23.11.2013. «Нива» – «Суми»
21 тур. 29.03.2014. «Динамо-2» – «Нива»
22 тур. 05.04.2014. «Нива» – «Сталь»
23 тур. 12.04.2014. «Авангард» – «Нива»
24 тур. 18.04.2014. «Нива» – «Буковина»
25 тур. 27.04.2014. «Десна» – «Нива»
26 тур. 03.05.2014. «Нива» – «Титан»
27 тур. 11.05.2014. «Олександрія» – «Нива»
28тур. 18.05.2014. «Нива» – «Геліос»
29 тур. 25.05.2014. «Зірка» – «Нива»
30 тур. 31.05.2014. «Нива» – «Украгроком».

Дівчата у бутсах, глядацький рекорд
та одна на всіх перемога

У

Тернополі пройшов
турнір розвитку УЄФА
серед національних
жіночих команд віком до 17
років, в якому взяли участь
збірні України, Шотландії та
Угорщини.
У матчі-відкритті юні українки
зустрілися зі своїми шотландськими ровесницями. І хоча більш досвідчені у виступах на міжнародній арені гості без проблем довели свою перевагу над підопічними Романа Заєва з рахунком 5:1, гра вийшла напрочуд гострою та видовищною. Більше

п’яти тисяч глядачів, а це абсолютний рекорд подібних турнірів розвитку, упродовж всього матчу гучно підтримували збірну України та
по-справжньому вболівали за наших
дівчат, ніби це була не товариська, а
важлива офіційна зустріч.
Після поєдинку головний тренер
збірної України Роман Заєв зазначив,
що головним здобутком цього матчу
став міжнародний досвід для наших
дівчат та подякував Федерації футболу України за вдалий вибір місця проведення турніру.
Наступного дня, незважаючи, що

матч між збірними Шотландії та Угорщини почався о дев’ятій годині ранку,
на стадіоні зібралося майже дві з половиною тисячі уболівальників. Вони
й стали свідками безкомпромісної гри
юних футболісток, яка завершилася з
рахунком 3:2 на користь шотландок.
На післяматчевій прес-конференції
головні тренери обох команд відзначили чудову атмосферу на стадіоні
і подякували тернополянам за таке
свято футболу.
Завершився турнір у Тернополі 29
червня матчем між збірними України
та Угорщини. Сильнішими виявилися
угорські футболістки − 3:1
на їх користь.
За правилами турніру розвитку УЄФА в ньому немає ні переможців, ні
переможених. Тому віцепрезидент ФФУ і голова
Тернопільської федерації
футболу Володимир Мариновський вручив кубки капітанам усіх трьох команд.
Також він від імені Федерації футболу України подякував Тернопільській міській
раді за сприяння у проведенні цих міжнародних змагань.
Фото
Івана ПШОНЯКА.

Поки що кияни
перемагають

Київське «Динамо» здобуло другу
перемогу в «Об’єднаному турнірі» Росії й України з футболу. «Біло-сині» виграли гостьовий поєдинок у пітерського «Зеніта» – 2:1. Натомість донецький
«Шахтар», весь матч володіючи перевагою у протистоянні зі «Спартаком», не
зумів забити бодай гол у ворота суперника. 0:0 – закономірна, але прикра нічия.
Як ми вже повідомляли, наступні матчі турніру українські клуби проведуть сьогодні. О 18 годині 30 хвилин
«Спартак» прийматиме «Шахтар», а через дві години «Динамо» зіграє із «Зенітом». Завершаться змагання 7 липня
матчем «Динамо» – «Спартак».

Ярмоленко цікавить
«Фіорентину»

Найближчим часом півзахисник
збірної України може переїхати за кордон.
Як повідомляють італійські ЗМІ, «Фіорентина» продовжує цікавитися одним з лідерів київського «Динамо» Андрієм Ярмоленком.
В українцеві, якого італійська преса
називає спадкоємцем Андрія Шевченка,
«Фіорентина» вбачає гравця, здатного
замінити чорногорця Стевана Йоветіча.
Деякі джерела також зазначають,
що італійський клуб може компенсувати частину трансферної вартості Ярмоленка за рахунок переходу в «Динамо»
захисника Стефана Савіча.

Культура

nday.te.ua
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Тернопільський актор зіграв
у фільмі, який вчить бачити серцем

З

а короткий час фільм набув неабиякої
популярності в інтернеті. Хоча режисери
не мали наміру оприлюднювати стрічку
до участі у кінофестивалях, вона випадково
потрапила в мережу і вже отримала близько
10 тисяч переглядів.
Також фільм високо оцінили професіонали. «Доторкнись і побач» визнали кращою короткометражкою Міжнародного кінофестивалю «Бригантина».
Автори стрічки не планують зупинятися на досягнутому. Вони вже зробили субтитри англійською мовою і планують брати участь у різноманітних закордонних конкурсах, а також надіслали свою роботу на
кінофестиваль «Молодість».
Фільм «Доторкнись і побач» – це історія із жит-

Євген Лацік виконав
головну роль
у зворушливій
короткометражці
«Доторкнись і побач»
львівського
режисера
Тараса Дроня

тя тривалістю 31 хвилину. У невеличкому місті, у
маленькій сімї живе дівчинка. Побачити вона може
лише те, до чого торкається її рука, адже сліпа від народження. Але її щира дитяча душа вчить дорослих
людей дивитись на світ не очима, а серцем.
Актор Тернопільського обласного академічного
драматичного театру ім. Тараса Шевченка Євген Лацік зіграв Миколу – батька незрячої дівчинки. Досі
він кілька разів знімався у документальних фільмах,
тому ця непроста психологічна роль стала для нього
доброю школою та корисним досвідом.
Євген зізнався, що для нього робота в кіно була
складнішою за гру на театральній сцені.
– В театрі в тебе є певний запас енергії, на яку ти
можеш розраховувати, – пояснює він. – Береш старт і

ведеш свою лінію протягом двох годин. Натомість у
фільмі певну емоцію ти мусиш повторювати 5-6 дублів. До прикладу, кілька разів заплакати. Це дуже
важко.
Зйомки фільму тривали шість днів. Події відбувалися в різних куточках Львова. За словами Євгена, на
знімальному майданчику панувала дружня атмосфера. Всі були одухотворені ідеєю фільму і з усіх сил старалися втілити її в життя, прислухалися до свого серця і працювали, як годинниковий механізм.
«Наш день» вітає Євгена з кінодебютом та рекомендує тернополянам переглянути короткометражку «Доторкнись і побач», щоб навчитися бачити серцем.
Юля ТОМЧИШИН.

У містечку Пінзеля відбуваються
концерти просто неба

У

Бучачі занедбаний старовинний двір
перетворили на арт-майданчик. Щонеділі
тут збираються десятки місцевих жителів,
щоб переглянути театральні вистави, послухати
виступи музикантів і навіть навчитися танцювати.
Мистецький проект під назвою «Арт-двір» існує
вже більше року і щоразу стає популярнішим на
Тернопільщині та за її межами.
Автор цього чудового за- чно більший проект із різнидуму – відомий бучацький ми видами діяльності. Цікаво
музикант Віктор Гребеньов- те, що з часом багато бучаччан
ський зізнається, що ідея «Арт- долучилося до реалізації задудвору» зародилася давно:
мів: допомагали облаштовува– Багато років тому, гра- ти, прибирати територію, збиючи на вулицях німецького рали кошти на крісла, встановДрездена з ансамблем «Опус», лювали вазони на балконах.
я побачив, які чудові дворики
у них, як їх зберігають. Пізніше у Львові та Чернівцях помітив те ж. Згодом друзі завели мене у цей закритий старий
двір, який єдиний залишився у
нашому місті, і я зрозумів, що
це саме те, чого я так довго шукав.
Спершу виникла ідея створити концертний майданчик,
але поступово, спілкуючись з
різними людьми, зрозумів,
що це може перерости у зна-

Мешканці будинків, які
оточують двір, задум Віктора
спочатку сприйняли насторожено. Очевидно, побоювалися
галасливих вечорів, але коли
побачили позитивні зміни, активно почали допомагати і зараз всіляко підтримують проект. До прикладу, Оксана Островерха доглядає за квітами
і майже кожного відвідувача
знає в обличчя.
– У цьому дворі панував
страшенний безлад, він був захаращений різним непотребом, тут росли дерева, а зараз

щонеділі відбуваються концерти. Можна послухати музику, гуморески, повеселитися.   
В «Арт-дворі» регулярно
відбуваються мистецькі заходи. Організатори ще за місяць розповсюджують інформацію про заплановані виступи. Сюди приходять люди різного віку, адже кожен знаходить щось для душі. Дуже часто збираються цілі родини.
Коли немає де стати, то сусіди
дивляться концерти з балконів та вікон.
Виконавці зачаровані аурою сцени під відкритим небом. Вони охоче приїжджають
сюди і отримують величезне
задоволення від виступів.
Скрипаль Віктор Гой каже,
що в «Арт-дворі» надзвичайна
акустика.
– Ці щирі обличчя, погляди. Вони надають такої сили,
енергії, що я з приємністю
граю і отримую від цього величезне задоволення. Я навіть
можу сам себе не впізнати і дивуватися, як мені вдається так

зіграти.
А от співачка Леся Горлицька, хоч і бучаччанка, лишень
недавно дізналася про існування «Арт-двору». Їй дуже сподобалася тепла, родинна атмосфера, яка панує на концертах.
– Тут немає помпезності,
сценарію, – додає вона. – Можна вільно провести сповідь
своєї душі, виступити від щирого серця, поспілкуватися з
публікою.
Невеличке містечко Бучач
показало добрий приклад для
всієї України, як потрібно змінювати і розвивати місце, де
ти живеш, не чекаючи, що це
зробить хтось інший. У Віктора Гребеньовського та його команди ще багато цікавих задумів та проектів. Програма вже розписана до жовтня.
Тому, якщо ви хочете побачити
справжнє мистецтво і насолодитися архітектурою Бучача,
у якому працював геніальний
скульптор Іоанн Пінзель, приїздіть у «Арт-двір».
Юля ТОМЧИШИН.
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Понеділок
УТ-1
06.15 Х/ф “Зграя”, 4 с.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “В. Галкiн. Перерваний полiт”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05,12.50,14.30,15.35,19.25 Погода.
10.20 Х/ф “Iнспектор Гулл”.
12.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.55 Т/с “Жорстке правосуддя”, 5 с.
14.35 Право на захист.
14.55 Темний силует.
15.05 Вiкно до Америки.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Життя на рiвних.
15.55 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 1-3 с.
18.20 Новини.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.30 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.20 Х/ф “Зграя”, 4 с.

Êàíàë “1+1”

07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 Комедiя “Хазяйка бiлих ночей”.
12.20 “Не бреши менi 4”.
13.25 Комедiя “Службовий роман”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
22.30,05.05 “Грошi”.
23.55 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Вторгнення”.
11.10,12.20 Х/ф “Рiдна людина”.
13.25,04.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.35 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Земський лiкар. Життя заново”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дружина офiцера”.
23.20 Т/с “Шаповалов”. (3 категорiя).

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.

10.10 Х/ф “Полiцейська академiя 4: Громадяни в дозорi”.
12.05,13.00,21.55 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с “Брат за брата 2”.
16.40 Х/ф “Година пiк 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”. (2
категорiя).

07.30 Д/ф “В. Стржельчик. Вельможний
пан радянського екрану”, ч. 1.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Х/ф “Фотографiя жiнки з диким
кабаном”.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Свiтло.
13.10,18.40,21.10 Дiловий свiт.
13.20 Кордон держави.
13.35 Крок до зiрок.
14.15 Т/с “Жорстке правосуддя”, 6 с.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 4-6 с.
18.20 Новини.
19.10 Концерт до Дня молодi.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.20 Х/ф “Зграя”, 5 с.

Êàíàë “1+1”

07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
22.30,04.55 “Спецпроект “Сiм`я”.
00.10 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Дружина офiцера”.
11.05,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Шаповалов”. (3 категорiя).

ICTV

06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

ÑÒÁ

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 7 i 8 с.
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “На все життя”.
11.50 “Хай говорять. Скинути все”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 24 с.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Тiкати”, 1 i 2 с.
22.30 Х/ф “Клин клином”.
00.30 Т/с “Глухар. Продовження”, 14 с.

08.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.20 “Зоряне життя. Життя з чужим обличчям”.
11.20 Х/ф “Моя мама - наречена”.
13.00 Х/ф “Мама напрокат”.
15.00 “Правила життя. Битва дiєт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Вiйна за спадок”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

07.00 М/ф.
09.10,14.30 Т/с “Маргоша”.
10.10 Х/ф “Перша донька”.
12.15,18.00 “Звана вечеря”.
13.15 “Пороблено в Українi”.
15.30 “КВК”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Володар стихiй”. (2 категорiя).

Ê1

Íîâèé êàíàë

ÍÒÍ

06.20,06.45 Т/с “Свiтлофор”.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
09.00 Х/ф “Кейт i Лео”.
11.35,16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
22.55,00.30 Т/с “Закрита школа”. (2
категорiя).

08.10,03.25 “Агенти впливу”.
09.00,05.05 “Правда життя”.
09.30 Х/ф “Сонячний удар”.
11.20 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
15.05 Т/с “Лiкар”.
19.00,01.30,04.10 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
23.30 Т/с “Менталiст”.

5 êàíàë

06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,03.20 “Час
спорту”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06
.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10 “Велика полiтика”.
11.15 “Час. Пiдсумки тижня”.
12.10 “Новинометр”.
15.15 “Мамина школа”.
16.10 “Вiкно в Європу”.
16.45 “Мотор”.
17.25 “В кабiнетах”.
18.15 “Територiя закону”.
19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 “Час. Пiдсумки
дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Податковий щоденник”.

9 липня

Вівторок
УТ-1

Наш ДЕНЬ

14.50
18.45
20.05
23.00

ÑÒÁ

перевiрка”.
Т/с “Брат за брата 2”.
Факти. Вечiр.
Т/с “Самотнiй вовк”.
Х/ф “Пiдривники”. (2 категорiя).

08.55,18.15 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.20 “Зоряне життя. Вiйна за спадок”.
11.15 “Зоряне життя. Поверненi”.
12.15 Х/ф “Три напiвграцiї”.
14.55 “Правила життя. Битва дiєт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Розплата за
гордiсть”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10,00.50 Т/с “Закрита школа”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,1
9.00,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00
“Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15
,06.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
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,
05.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 9 i
10 с.

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 338 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 34 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Королева балу 3.
21.05 Вiталька.
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
08.30 Вiдверто з В. Портниковим.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Володар катастроф.
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Тiкати”, 1 i 2 с.
11.50 “Хай говорять. Батько-герой”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 25 с.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Тiкати”, 3 i 4 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 16
i 17 с.

Ê1

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50,23.00 Д/ф “Фактор ризику”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Молодi i нахабнi”.

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.35,04.30 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,03.05 “Речовий доказ”.
12.30,02.05 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 3”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 339 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 35 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 “Веселi мамзелi”.
20.15 Дайош Молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Знак оклику з А. Шевченко.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Володар катастроф.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00,22.30 Правдивi iсторiї. Iндiана

Програма ТБ
18.00,22.30 Правдивi iсторiї. Iндiана
Джонс, 1 с.
18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
21.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Д/ф “Легенда про короля Артура”.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Борис Єльцин. Людина, що змiнила
свiт.
12.00 Д/с “Битва при Кадеш. Перша Свiтова
вiйна людства”.
13.00 “Таке спортивне життя. Роман Гонтюк”.
13.35 “Будь у курсi!”
14.15 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний
пульс”.
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00 Д/с “Дикi кiшки Трента Барклi”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Д/с “Секретнi матерiали”.
18.50,21.25 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олена Образцова, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.35 Володимир Меньшов. До i пiсля
“Оскара”.
22.40 Неймовiрно, чи не так?
23.50 Дикi кiшки Трента Барклi.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.10 “Давай одружимося!”
18.55,01.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Вiддзеркалення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”.
“Нове призначення”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Граффiтi”.
“Викрадення”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
08.50 Т/с “Хiромант”.
10.50 Т/с “Хiромант. Лiнiї долi”.
16.50 Т/с “Кодекс честi 3”.
18.50 Т/с “Ментiвськi вiйни 3”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25,01.40 Х/ф “Затемнення”.
23.30 Т/с “Секретнi матерiали 2”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Мелодрама “Дамське танго”.
(12+).
10.30,16.30 Комедiя “Одруження”.
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Двоє в новому
домi”. (6+).
20.00,02.00 Комедiя “Драма”. (6+).
20.30,02.30 Драма “Молода гвардiя”. (12+).
23.15,05.15 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).

ªâðîñïîðò

09.00 Унiверсiада. Казань. Академiчне веслування.
11.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 1.
11.45,23.35 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 9.
13.15 Унiверсiада. Казань. Стрибки у воду.
Трамплiн 1м. Чоловiки.
14.15 Унiверсiада. Казань. Стрибки у воду.
Вежа. Жiнки. Попереднi змагання.
15.00 Унiверсiада. Казань. Стрибки у воду.
Вежа. Жiнки.
16.00,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. 1/4 фiналу.
17.00 Унiверсiада. Казань. Легка атлетика. День 2.
20.45 Легка атлетика. Зелене свiтло. Журнал.
21.00 Оце так!
21.15 Євроспорт. Топ-10.
21.45 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.15 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. США.
23.15 Кiнноспортивний журнал.
23.30 Бiзнес-клас. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Змарнований вихiдний”. “Як написати
бестселер”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
10.05 “Таємнича Росiя: Кировская обл. Соколина гора - аномалiя чи мiстика?”
11.05 “Ти не повiриш”.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Загадки минулого”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Генеральське
полювання”.

08.00,14.00,18.35 Новини.
08.10,22.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Болонья”.
10.00,00.25 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Селтiк” - “Барселона”.
12.00,20.35 Об`єднаний турнiр. “Динамо”
- “Спартак”.
14.10,02.20 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
Європи. 1/16 фiналу. “Ганновер” “Анжi”. Матч у вiдповiдь.
16.05 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” - “Зенiт”.
18.05 “Futbol Mundial”. Мiжнародний тележурнал.
18.45,04.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Мальорка” “Атлетiко”.

Джонс, 2 с.
21.00,02.00 “Ч/Б”.

Êàíàë «2+2»

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Меньшов. До i пiсля
“Оскара”.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Д/с “Секретнi матерiали”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.50 Д/с “Дикi кiшки Трента
Барклi”.
16.30 “Кумири”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олена Образцова, ч. 2.
21.35 Михайло Таль. Жертва королеви.
00.35 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15
08.50
09.55
11.15
11.55

“Контрольна закупiвля”.
“Жити здорово!”
“Модний вирок”.
“Час обiдати!”
“Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.10 “Давай одружимося!”
18.55,01.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Вiддзеркалення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Шкода, що собаки не носять шкарпетки”. “Якби молодiсть знала”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Остання подорож Синдбада”, 1 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Метелики”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”.
“Фальсифiкацiя”.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”.
“Прапор”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Мрiя”. “Колега”.

08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.40 Найкращi матчi ФК “Днiпро” у Лiзi
Європи.
13.50 “Облом UA”.
14.50 Х/ф “Визволення. Вогняна дуга”.
Фiльм 1.
16.50 Т/с “Кодекс честi 3”.
18.50 Т/с “Ментiвськi вiйни 3”. (2
категорiя).
21.25,01.25 Х/ф “Полегла iмперiя”. (2
категорiя).
23.35 Х/ф “Формула раю”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.00,14.00 Комедiя “Драма”. (6+).
08.30,14.30 Драма “Молода гвардiя”.
(12+).
11.15,17.15 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).
18.30,00.40 Детектив “Круг”. (6+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Х/ф “Любити людину”. (12+).
23.15,05.10 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 2.
09.45,13.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 9.
10.45,12.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до
20 рокiв. Туреччина. 1/4 фiналу.
15.00,23.20 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 10.
18.45,23.15 Sport Excellence. Журнал.
19.00 Унiверсiада. Казань. Легка атлетика. День 3.
21.15 Бокс. Мiжнародний турнiр.
Лiверпуль (Великобританiя).
00.55 Бiзнес-клас. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Об`єднаний турнiр. “Динамо” “Спартак”.
08.00,13.30,18.55 Новини.
08.10,23.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
- “Байєр”.
09.50,19.05 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Челсi” - “Шахтар”.
11.45,00.55 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя”
- “Севiлья”.
13.35,02.40 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Лiон” “Тоттенхем”. Матч у вiдповiдь.
15.25,04.30 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Ювентус”.
17.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Барселона”.
21.00 Об`єднаний турнiр. “Спартак” - “Динамо”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
10 липня

Середа
УТ-1
07.25 Д/ф “М. Козаков. Не дай менi,
Боже, лишитися розуму”.
09.05,21.15 Пiдсумки дня.
09.15,21.35 Офiцiйна хронiка.
09.20 Контрольна робота.
10.25 Х/ф “П`ятiрка вiдважних”.
11.35 Х/ф “Пiдданi революцiї”.
13.10,18.00,21.40 Дiловий свiт.
13.20 Українська пiсня.
14.00 Т/с “Жорстке правосуддя”, 7 с.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 7-9 с.
18.20 Новини.
18.40 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
19.00 Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
21.50 Концерт пам`ятi М. Воронiна.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.20 Х/ф “Зграя”, 6 с.

Êàíàë “1+1”

07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15,04.50 “Не бреши менi 4”.
13.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45,04.35 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення
додому”.
22.35,05.00 “Моя хата скраю”.
00.00 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з
Iнтером”.
09.10 Т/с “Дружина офiцера”.
11.05,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.45 Футбол. Iнтер Суперкубок України.
“Шахтар” - “Чорноморець”.
23.00 Д/ф “Система футболу”.
00.00 Т/с “Шаповалов”. (3 категорiя).

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.

14.45,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
16.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 5”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Затяжний пострiл”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

08.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. Розплата за
гордiсть”.
11.05 “Зоряне життя. Життя пiсля слави”.
12.10 Х/ф “Посилка з Марса”.
14.50 “Правила життя. Битва дiєт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Убитi молодiстю”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.20,06.45,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10,00.50 Т/с “Закрита школа”. (2
категорiя).

5 êàíàë

06.50,23.45,00.55,03.25 “Огляд преси”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,1
9.00,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00
“Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15
,06.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
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
,05.00 “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»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 11
i 12 с.

11 липня

Четвер
УТ-1
07.30 Д/ф “С. Говорухiн. Вертикаль
долi”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Д/ф “Київськi мости”.
10.10 Книга.ua.
10.45 Х/ф “Ралi”.
12.25 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
12.55 Хай щастить.
13.15,16.55,21.20 Дiловий свiт.
13.25 Т/с “Жорстке правосуддя”, 8 с.
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
14.55 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 11 с.
16.30 Останнє попередження.
17.10 Новини.
17.30 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
17.45 Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.20 Х/ф “Зграя”, 7 с.

Êàíàë “1+1”

07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15,05.10 “Не бреши менi 4”.
13.20,04.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25,20.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення
додому”.
22.30 “Пекельна кухня 3”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з
Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Дружина офiцера”.
11.05,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Шаповалов”.
01.20 Х/ф “Спiвучасник”. (2 категорiя).

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв 5”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.

14.40,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Немає дороги назад”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

07.10,15.55 “Усе буде добре!”
09.05,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.45 “Зоряне життя. Убитi молодiстю”.
11.45 “Зоряне життя. Самовбивцiневдахи”.
12.40 Х/ф “Жiнка, не схильна до авантюр”.
14.50 “Правила життя. Битва дiєт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Сльози клоуна”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.45,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10,00.40 Т/с “Закрита школа”.

5 êàíàë

06.50,23.45,00.55,03.25 “Огляд преси”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,1
9.00,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00
“Час новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15
,06.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
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
,05.00 “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»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 13
i 14 с.
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с “Слiд”.

09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Тiкати”, 3 i 4 с.
11.50 “Хай говорять. Шукаю маму”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 26 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Тiкати”, 5 i 6 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 19
i 20 с.

Ê1

08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “Молодi i нахабнi”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Заробити легко”.
23.00 Д/ф “Пригоди iноземцiв в Росiї”.

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.25 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,03.00 “Речовий доказ”.
12.30,02.00 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.50,17.00 Т/с “Громадянин начальник 3”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ÒÅÒ
07.00
07.30
07.55
08.25

Малята-твiйнята.
М/с “Даша-дослiдниця”.
Мультик з Лунтiком.
М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 340 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 36 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 “Ч/Б”.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Володар катастроф.
18.00,22.30 Правдивi iсторiї. Джеймс
Бонд, 1 с.
21.00,02.00 Homo sapiens.
10.00 Т/с “Тiкати”, 5 i 6 с.
11.50 “Хай говорять. Воскресла дочка”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 27 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Тiкати”, 7 i 8 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 22
i 23 с.

Ê1

08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50,19.00 “Орел i Решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “Пригоди iноземцiв в Росiї”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Батьки-одинаки”.
23.00 Д/ф “Фактор ризику”.

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.20 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00,22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55,23.30 Т/с “Менталiст”.
11.50,03.00 “Речовий доказ”.
12.30,02.00 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.55,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостереження”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.00
07.30
07.55
08.25

Малята-твiйнята.
М/с “Даша-дослiдниця”.
Мультик з Лунтiком.
М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 1 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 37 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30 Homo sapiens.
09.30,19.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Володар катастроф.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.00 Правдивi iсторiї. Джеймс Бонд, 2 с.
21.00 Волинянiн.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.
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Òîíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Михайло Таль. Жертва королеви.
12.30 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.10 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00 Дикi кiшки Трента Барклi.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олена Образцова, ч. 3.
21.35 Юрiй Любимов. Таганка - життя моє.
23.50 Д/с “Дикi кiшки Трента Барклi”.
00.40 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15
08.50
09.55
11.15
11.55

“Контрольна закупiвля”.
“Жити здорово!”
“Модний вирок”.
“Час обiдати!”
“Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,00.10 “Давай одружимося!”
18.55,01.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Вiддзеркалення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Три
сосиски”. “Скрипаль на даху”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Остання подорож Синдбада”, 2 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Медаль за
вiдвагу”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Джокер”.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”.
“Секта”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “Вiра”. “Новий рiк”.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.50 “Шалене вiдео поукраїнськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.40 Найкращi матчi ФК “Днiпро” у
Лiзi Європи.

Òîíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Юрiй Любимов. Таганка - життя моє.
12.45 Секретнi матерiали.
13.10 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.50 Д/с “Дикi кiшки Трента
Барклi”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Тетяна Тарасова, ч. 1.
21.35 Михайло Танiч. Останнє iнтерв`ю.
00.40 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.15
08.50
09.55
11.15
11.55

“Контрольна закупiвля”.
“Жити здорово!”
“Модний вирок”.
“Час обiдати!”
“Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Я подаю на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55,01.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Вiддзеркалення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Вiкiнги”.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Макет”. “Зайвий квиток”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.00 Т/с “Остання подорож Синдбада”, 3 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Кощiй”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Кодекс честi 5”. “Секретна зброя”.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”.
“Дiадема для принцеси”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район 2”. “До самої
смертi”. “Камуфляж”.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.50 “Шалене вiдео поукраїнськи”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.40 Найкращi матчi ФК “Днiпро” у
Лiзi Європи.
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14.00 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Визволення. Прорив”.
Фiльм 2.
17.00 Т/с “Кодекс честi 3”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”. (2
категорiя).
21.25 Х/ф “Планета битв”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Звiр”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.10 “Плюс кiно”. (12+).
08.40,14.30 Х/ф “Любити людину”.
(12+).
11.20,17.10 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
18.35,00.30 Кiноповiсть “У небi “Нiчнi
вiдьми”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Обрив”. (12+).
22.55,04.55 Муз. фiльм “Аплодисменти,
аплодисменти...” (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 3.
09.45,13.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 10.
10.45 Легка атлетика. Зелене свiтло.
Журнал.
11.00 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Вежа. Чоловiки.
12.15 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Вежа. Жiнки.
12.45 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Трамплiн 3м. Жiнки.
15.00,01.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 11.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Iталiя - Фiнляндiя.
21.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Швецiя - Данiя.
23.30,00.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до
20 рокiв. Туреччина. 1/2 фiналу.
01.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 4.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Барселона”.
08.00,13.30,19.00 Новини.
08.05,23.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Шальке”.
09.50,19.10 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Бенфiка” - “Спартак”.
11.45,00.50 “Хронiка минулого сезону”.
Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Реал”
- “Валенсiя”, 1 матч.
13.35,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Фенербахче” - БАТЕ. Матч у вiдповiдь.
15.25,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Дженоа”.
17.15 “Хронiка минулого сезону”. Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Барселона” - “Малага”, 1 матч.
21.05 Об`єднаний турнiр. “Зенiт” - “Шахтар”.
14.00 “Облом UA”.
14.25 Х/ф “Визволення. Напрямок головного удару”. Фiльм 3.
17.00 Т/с “Кодекс честi 3”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни 4”. (2
категорiя).
21.25 Х/ф “Безстрашний”. (2 категорiя).
23.30 Х/ф “Сходження”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Х/ф “Обрив”. (12+).
10.55,16.55 Муз. фiльм “Аплодисменти,
аплодисменти...” (6+).
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Жайворонок”. (12+).
20.00,02.00 Х/ф “Ендшпiль”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Фантазiї Фарятьєва”. (12+).
23.00,05.00 Драма “Бармен iз “Золотого якоря”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 4.
09.45,14.15 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 11.
11.00 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Трамплiн 3м. Синхроннi
стрибки. Жiнки.
11.45 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Вежа. Чоловiки.
12.30 Унiверсiада. Казань. Стрибки у
воду. Вежа. Синхроннi стрибки.
Чоловiки.
15.00,01.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 12.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Норвегiя - Iсландiя.
21.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Нiмеччина - Нiдерланди.
23.30,01.40 Sport Excellence. Журнал.
23.45 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Нью-Йорк. (16+).
01.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 5.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.15 “Хронiка минулого сезону”. Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Барселона” - “Малага”, 1 матч.
08.00,13.30,19.05 Новини.
08.10,23.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Мiлан”.
09.55,19.15 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Ювентус” - “Челсi”.
11.50,00.55 “Хронiка минулого сезону”.
Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Сарагоса” - “Севiлья”, 1 матч.
13.40,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Бордо” - “Динамо”. Матч у вiдповiдь.
15.30,04.25 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” - “Баварiя”.
17.20 “Хронiка минулого сезону”. Кубок
Iспанiї. 1/4 фiналу. “Атлетiко” “Бетiс”, 1 матч.
21.10 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” “Спартак”.
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П’ятниця
УТ-1
07.25 Д/ф “Т. Васильєва. У мене янгольський характер”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.50 Х/ф “Смерть пiд вiтрилом”.
13.10,16.45,21.20 Дiловий свiт.
13.25 Т/с “Жорстке правосуддя”, 9 с.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Т/с “Соло для пiстолета з оркестром”, 11 i 12 с.
17.00 Новини.
17.15,20.35 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС
серед юнiорiв.
17.30 Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.20 Х/ф “Зграя”, 8 с.

Êàíàë “1+1”

07.10 “Особистий рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15,02.15 “Не бреши менi 4”.
13.20,03.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Сила. Повернення додому”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.05 Комедiя “Вiйна родини Роуз”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Дружина офiцера”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Слiпе щастя”.
00.40 Х/ф “Вогняний ринг”.

ICTV

06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
5”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Мотиви”. (2 категорiя).

06.20 Д/ф “М. Поплавський: Унiверситет
культури”.
07.00 Смiх з доставкою додому.
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.30,17.00 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв.
11.20 Православний вiсник.
11.50 Х/ф “Про Червону Шапочку”.
14.25 Криве дзеркало. Пародiї.
16.05 Золотий гусак.
16.40 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
19.50 К. Новикова, В. Данилець та В. Моїсеєнко запрошують.
20.40 Слово регiонам.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.50 Кабмiн: подiя тижня.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Фiльм-концерт “Ф. Кiркоров. Щасливий, кльовий i багатий”.

ÑÒÁ
07.00 Х/ф “Аелiта, не чiпляйся до
чоловiкiв”.
08.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.10 Х/ф “Черговий янгол”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Володимир Етуш.
Сповiдь тирана”.
21.00 “Моя правда. Iвар Калниньш. Одружений Казанова”.
22.25 “Зоряне життя. Любов на все життя”.
23.25 “Зоряне життя. Як пережити зраду”.

07.00 М/ф.
08.50 “Добрий вечiр, тварини”.
09.50,14.50 Т/с “Маргоша”.
10.50 “Три сестри”.
11.50 “Орел i Решка”.
12.50,18.00 “Звана вечеря”.
13.50 Д/ф “Фактор ризику”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК”.
22.10 “Crimea Music Fest”.

Íîâèé êàíàë

06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05,16.45,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10,00.50 Т/с “Закрита школа”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0
6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.25 “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»

07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 15
i 16 с.
09.10,12.50,17.15,21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Тiкати”, 7 i 8 с.
11.50 “Хай говорять. Наречений для
росiйської бабусi”.
15.25,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

13 липня
19.10 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Заборонений прийом”.
22.10 Х/ф “П`ятий вимiр”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
13.50 “Зоряне життя. Любов на все життя”.
14.55 “Зоряне життя. Як пережити зраду”.
15.55 “Моя правда. Володимир Етуш.
Сповiдь тирана”.
17.00 “Моя правда. Iвар Калниньш. Одружений Казанова”.
18.00 Х/ф “Одружити мiльйонера”.
22.00 Х/ф “Тариф на любов”.

Íîâèé êàíàë

ICTV

06.55,07.15,08.10,08.55,10.55,13.55,16.10,
17.20,19.20,23.40,00.55,01.55,05.55
“Погода”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 “Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 “Бiзнесчас”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,06.25 “Хронiка
тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
12.15 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
13.10 “Вперед на Олiмп!”
13.30 “Драйв”.
14.10,23.50 “Iсторiя успiху”.
14.25 “Гра долi”.
15.15 “Кiно з Янiною Соколовою”.
16.15 “Арсенал”.
17.25 “Феєрiя мандрiв”.
18.15 “Особливий погляд”.
19.30 “Машина часу”.
20.10,01.15,05.15 “Портрети з Сергiєм Дорофеєвим”.
21.10,03.40 “Велика полiтика”.
21.40,03.00 “Вiкно до Америки”.
22.00,04.35 “В кабiнетах”.
22.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”.

08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.45 Розiграш.
13.15 Замоченi.
14.30 Веселi iсторiї.
15.10 Х/ф “Полiцейська академiя 5: Мiсце
призначення - Маямi Бiч”.
16.55 Х/ф “Полiцейська академiя 6: Мiсто
в облозi”.
18.45 Факти. Вечiр.

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 6 с.
08.00 Т/с “Iнтерни”, 131 i 132 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 159 i 160 с.
10.00 Таємницi зiрок. Жiнки без комплексiв.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.00 Х/ф “Жила собi любов”.
15.00 Х/ф “Варенька”.
17.00 Т/с “Варенька. Випробування любовi”,
1 i 2 с.

Êàíàë “1+1”

08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Х/ф “Чарiвне дерево”.
12.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.05 “Пекельна кухня 3”.
15.10 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 “Операцiя “Краса”.
21.50 Мелодрама “Казанова”. (2 категорiя).

Iíòåð

05.55 Х/ф “Слiпе щастя”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.55 Т/с “Дорога в порожнечу”, 1-6 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Я його злiпила”.
22.50 “Бокс. Максим Бурсак - Прiнс Аррон”.
00.35 Х/ф “Зворотний квиток”.

18.00 Т/с “Подружжя”, 28 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
23.20 Т/с “Охоронець 3”. (2 категорiя).

Ê1

Субота
УТ-1

Наш ДЕНЬ

5 êàíàë

ÍÒÍ

06.00 “Правда життя”.
08.30,16.45,19.00,02.25 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”.
10.55 Т/с “Менталiст”.
11.50,04.00 “Речовий доказ”.
12.30,02.55 “Легенди карного розшуку”.
13.00 Т/с “Хазяйка тайги”.
14.55,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостереження”.
19.30 Т/с “Нiмець”.
23.15 Х/ф “Добрi та поганi”.

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 2 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50,12.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 38 с.
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
18.00 4 весiлля.
19.50 Богиня шопiнгу. Без цензури.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30,21.00,02.00 Музика для дорослих.
09.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
10.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 День пiсля падiння астероїда.
18.00,22.30 Правдивi iсторiї. Втеча з Алькатраса, 1 с.
00.30,03.30 Музика з М. Бурмакою.
19.20 Т/с “Варенька. Випробування любовi”,
3 i 4 с.
20.20 Х/ф “Мама виходить замiж”.
22.20 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 6 с.
08.00 Т/с “Iнтерни”, 131 i 132 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 159 i 160 с.
10.00 Таємницi зiрок. Жiнки без комплексiв.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.00 Х/ф “Жила собi любов”.
15.00 Х/ф “Варенька”.
17.00 Т/с “Варенька. Випробування любовi”,
1 i 2 с.
19.20 Т/с “Варенька. Випробування любовi”,
3 i 4 с.
20.20 Х/ф “Мама виходить замiж”.
22.20 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.

Ê1

09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.00 М/ф “Качинi iсторiї: Заповiтна лампа”.
12.20 Х/ф “Замiна”.
14.15 “Розсмiши комiка”.
15.10 “Пороблено в Українi”.
16.25 “Crimea Music Fest”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Одружуся з першою зустрiчною”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Речовий доказ”. Вовча зграя.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Добрi та поганi”.
15.10 Т/с “Лiкар”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
11.00 М/ф “Тваринний загiн. Код Марко Поло”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
19.05 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
20.55 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Сьогоднi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1919р. Антон Деникiн.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.

Програма ТБ
Òîíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Михайло Танiч. Останнє iнтерв`ю.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.40 Неймовiрно, чи не так?
15.15,18.55,21.30 “Погода”.
16.00,23.50 Д/с “Дикi кiшки Трента
Барклi”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Д/с “Секретнi матерiали”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Тетяна Тарасова, ч. 2.
21.35 Станiслав Ростропович. Маестро
Слава.
00.35 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

17.15 Х/ф “Визволення. Останнiй штурм”.
Фiльм 5.
19.00 Х/ф “Фанат”. (2 категорiя).
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. Бушидо.
23.10 Х/ф “Безстрашний”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.00 Х/ф “Ендшпiль”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Фантазiї Фарятьєва”. (12+).
11.00,17.00 Драма “Бармен iз “Золотого
якоря”. (12+).
18.30,00.35 Кiноповiсть “Сiльський детектив”. (6+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР Угорщина). (12+).
23.05,05.05 Комедiя “Одружений холостяк”.

08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Чекай на мене”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.40 Концерт.

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 5.
09.45,14.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 12.
10.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Нiмеччина - Нiдерланди.
12.00 Унiверсiада. Казань. Волейбол.
Жiнки. 1/4 фiналу.
15.00,00.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 13.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий етап. Францiя - Росiя.
21.00,01.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя.
Груповий етап. Англiя - Iспанiя.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 6.
23.55 Sport Excellence. Журнал.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Екслiбрiс”. “Говори правду”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 “Перша передача”.
11.00 Т/с “Остання подорож Синдбада”, 4 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Дана Борисова i Микола Агурбаш,
Як на духу”.
19.40 Т/с “Чужий район 2”. “Отрута”.
“Пристрасть”. “Зрадник”. “Звання”.
23.25 “Свiй чужий район”.

Êàíàë «2+2»

08.00,11.50 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.40 Найкращi матчi ФК “Днiпро” у Лiзi
Європи.
14.00 “Облом UA”.
15.25 Х/ф “Визволення. Битва за Берлiн”.
Фiльм 4.
10.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.00 “Ч/Б”.
19.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
23.00 Х/ф “Пожежi”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Станiслав Ростропович. Маестро
Слава.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Комiчний коханець, або Любовнi
затiї сера Джона Фальстафа”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Неймовiрно, чи не так?
15.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.40,00.10 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
16.50,04.35 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,02.50 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55,21.10 “Погода”.
19.00 Д/с “Мешканцi дому Вiндзорiв”.
20.00 Д/с “Жителi глибин”.
21.15,05.05 Андрiй Вознесенськiй. Ностальгiя
по справжньому.
22.25 Х/ф “Крутий поворот”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

06.30 Комедiя “Ах, водевiль, водевiль...”
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Тетяна Веденєєва. Здрастуйте, я
ваша тiтка”.
11.15 “Курська битва. I плавилася броня”.
12.45,14.10 Х/ф “Звiльнення: Вогненна
дуга”.
14.45 Велика вiйна. “Курська дуга”.
15.50 “Операцiя “Послушники”. Мiж молотом i ковадлом”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Дмитро Пєвцов. “Менi залишилося
жити i вiрити”.
18.10 “Сьогоднi увечерi”.
20.00 “Час”.
20.30 Футбол. Суперкубок Росiї. ЦСКА “Зенiт”. Прямий ефiр.
22.30 “КВН”. Прем`єр-лiга.

ÍÒÂ-Ñâiò

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 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Другий роман”. “Братики-кролики”.

ªâðîñïîðò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.15 “Хронiка минулого сезону”. Кубок
Iспанiї. 1/4 фiналу. “Атлетiко” “Бетiс”, 1 матч.
08.00,13.25,18.50 Новини.
08.10,23.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Iнтер”.
09.55,19.30 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Спартак” - “Барселона”.
11.50,01.10 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя”
- “Реал”.
13.35,02.45 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Лацiо” “Боруссiя”. Матч у вiдповiдь.
15.25,04.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Вердер”.
17.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад”
- “Барселона”.
19.00 “Futbol Mundial”. Мiжнародний тележурнал.
21.25 Об`єднаний турнiр. “Зенiт” - “Динамо”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
16.35 I знову здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро”. Фiльм 1. “Вовки”.
22.15 Т/с “Стерво”. “Помста”. “Секс по телефону”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Солдати 14”.
12.00 “В бiй iдуть мужики”.
13.00 Т/с “Хiромант. Лiнiї долi”.
19.20 ЧУ. 1 Тур. Днiпро - Арсенал.
21.30 Х/ф “Iнстинкт”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Смертельний контакт”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР Угорщина). (12+).
11.05,17.05 Комедiя “Одружений холостяк”.
18.35,00.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Бела”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Герой нашого часу”. “Максим Максимич”, “Тамань”. (12+).
23.55,05.55 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 6.
10.45 Унiверсiада. Казань. Легка атлетика.
11.45 Легка атлетика. Зелене свiтло. Журнал.
12.00 Унiверсiада. Казань. Волейбол.
Чоловiки. 1/4 фiналу.
14.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 13.
14.45,00.45 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 14.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий
етап. Iталiя - Данiя.
21.00,02.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 20
рокiв. Туреччина. Фiнал.
23.00 Велоспорт. Тур де Франс. Журнал.
23.25 Sport Excellence. Журнал.
23.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий
етап. Фiнляндiя - Швецiя.
00.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 7.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.20 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - “Барселона”.
08.00,14.10,19.50 Новини.
08.10,00.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” “Ганновер”.
09.55,20.00 “Хронiка минулого сезону”. Лiга
чемпiонiв. “Бенфiка” - “Селтiк”.
11.55,02.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Сампдорiя”.
13.40 “Futbol Mundial”. Мiжнародний тележурнал.
14.20,03.45 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Рубiн” “Атлетiко”. Матч у вiдповiдь.
16.15 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iспанiї. “Бетiс” - “Атлетiк”.
18.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат
Iталiї. “Наполi” - “Рома”.
22.00 Об`єднаний турнiр. “Спартак” - “Шахтар”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
14 липня

Неділя
УТ-1
07.35 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Погода.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Маю честь запросити.
12.45 Як Ваше здоров`я?
13.35 Золотий гусак.
14.00 Караоке для дорослих.
14.45,17.30 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС
серед юнiорiв.
15.00 Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00,21.50 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв. Церемонiя закриття.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єрлiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Говерла” (Ужгород).
19.45 У перервi - Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Офiцiйна хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.35 Олiмпiйський виклик.

Êàíàë “1+1”

08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00,05.35 “Недiля з Кварталом”.
12.00,03.35 “Смакуємо”.
12.45,13.50,15.00,16.05,17.25 Т/с “Без
слiду”.
18.30,20.00 Мелодрама “Мати й мачуха”.
19.30,03.00 “ТСН”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.15,04.50 “Багатi теж плачуть”.

Iíòåð
07.30
09.25
10.00
11.00
12.00
13.55
20.00
20.25

Х/ф “Зворотний квиток”.
“Школа доктора Комаровського”.
“Орел i Решка”.
“Очманiле весiлля”.
Т/с “Сiмейний детектив”.
Т/с “Дорога в порожнечу”, 7-12 с.
“Подробицi”.
Т/с “Скринька Пандори”, 1-4 с. (2
категорiя).
00.15 Х/ф “Я його злiпила”.

ICTV

06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.45 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.30 Х/ф “Полiцейська академiя 5: Мiсце
призначення - Маямi Бiч”.
16.20 Х/ф “Заборонений прийом”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замоченi.

20.35 Х/ф “Солдати удачi”.
22.45 Х/ф “Важкi грошi”.
00.50 Т/с “Таксi”.

ÑÒÁ

08.50 “Їмо вдома”.
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.55 Х/ф “Одружити мiльйонера”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї 4” з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.05 Х/ф “Осiннiй вальс”. (2 категорiя).
22.15 Х/ф “Прилетить раптом чарiвник”.
00.20 Х/ф “За сiмейними обставинами”.

Íîâèé êàíàë

06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.05 Т/с “Воронiни”.
16.15 Х/ф “Ейс Вентура - детектив з розшуку домашнiх тварин”.
18.00 Х/ф “Ейс Вентура. Поклик природи”.
20.00 Х/ф “Завжди говори “так”.
22.00 Х/ф “Аферисти Дiк i Джейн розважаються”.
23.30 Х/ф “Iсторiя про нас”. (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,
20.00,23.00,01.00,02.00,05.00,06.00
“Час новин”.
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
“Бiзнес-час”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,20.35,01.50,02.15,04.55,05.50,06.25
“Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Мотор”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.30 “Новини Київщини”.
18.10 “Вiкно в Європу”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.
21.00,01.15,05.15 “Час: пiдсумки тижня з
Тетяною Даниленко”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.
23.40 “Зверни увагу з Т. Рамус”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.50,19.00,03.20 Подiї.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 8 липня
14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
14.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.45 «Про нас»
15.00 Переможний голос віруючого
15.30 Вікно в Америку
16.10 Дитяча година
17.00 «Розкішні маєтки»
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 «Baby-boom»
22.35 Х.ф. «Турбулентність -2»

Вівторок, 9 липня

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 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
14.00 Х.ф. «Людина з півдня»
15.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.00 «Ти зможеш»
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
20.00 Власна думка
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Темний бік життя. Після вироку»

08.30 Переможний голос віруючого
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Концерт Назара Савка, 2ч.
14.00 Х.ф. «Лос-Анжелесом без
карти»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
18.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Повір мені»

П’ятниця, 12 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Baby-boom»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Джок»
16.10 Дитяча година
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
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. «Неминучість»

Субота, 13 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»
13.00 Сольний концерт Назара Савка, 1ч.
14.00 Х.ф. «Нові Робінзони»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.20 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.30 «Baby-boom»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
22.35 Х.ф. «Жорстокий струмок»

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Везуча»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Лос-Анжелесом без
карти»
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.35 Мультфільми
15.00 М.ф.«Алі-Баба»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Коліжанка»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір
21.30 «Відчиняй»
22.00 Х.ф. «Коханка»

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя

Cереда, 10 липня

Четвер, 11 липня

Неділя, 14 липня

07.10 Х/ф “Жила собi любов”.
09.00 Ласкаво просимо. Д. Харатьян.
10.00 Герої екрану. Свої.
11.00 Т/с “Подружжя”.
14.00 Х/ф “Мама виходить замiж”.
16.00 Т/с “Варенька. Випробування
любовi”, 3 i 4 с.
19.20 Т/с “Варенька. Випробування
любовi”.
20.20 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

Ê1

07.00 М/ф.
08.40 М/ф “Качинi iсторiї: Заповiтна
лампа”.
10.10 Х/ф “Замiна”.
12.00 Х/ф “Ненсi Дрю”.
13.50 “Сiмейний пес”.
15.00 Д/ф “Розкiшне життя”.
16.00 Д/ф “Красиво жити”.
17.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 Х/ф “Ванiльне небо”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Хороший хлопець”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

07.50 Т/с “Нiмець”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. На
прiзвисько “Звiр”.
12.00,03.55 “Агенти впливу”.
12.55 Х/ф “Гу-га”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
19.00 Т/с “Знахар”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “В iм`я помсти”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
11.00 М/ф “Сердитi пташки”.
11.15 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
14.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.55 Х/ф “Вiйна подружжя Роуз”.
17.10 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
19.00 Королева балу 3.
20.25 Веселi мамзелi.
21.25 Вiталька.
22.00 ТЕТ Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Гран-прi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1920р. Петро Врянголь.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.

09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 «Про нас»
12.00 М.ф.«Алі-Баба»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Власна думка
15.30 «Про нас»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
19.45 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Переполох в общазі»

ТТБ
Понеділок, 8 липня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 Д/Ф “Україна терра інкогніта.
Івана Купала”
12.45 “У пошуках легенд”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
14.15 Д/Ф “Українські відьми а також інша нечиста і чиста сила”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Світ професій”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “7 природних чудес України”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Шукаю батьків”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вони прославили наш край”
21.20 “Парпламенти світу”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Мистецька палітра”

Вівторок , 9 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
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19.00 Homo sapiens.
20.00,03.30 “Ч/Б”.
21.00,01.30 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Нiжнiсть”.

Òîíiñ

07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00,19.00 Д /с “М ешканцi д о м у
Вiндзорiв”.
10.00 “Будь у курсi!”
10.35,04.05 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Бабусi надвоє сказали”.
13.50 За сiм морiв.
14.30 Майстер подорожей.
15.15 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
16.00,23.10 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
17.10 Самобутнi культури.
17.50 “Таке спортивне життя. Анна Бессонова”.
18.30,03.15 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.35 Д/ф “Монгольське нашестя на
пiвнiчно-схiдну Стародавню Русь”.
20.40,03.40 “Свiтськi хронiки”.
21.15 Х/ф “Пристойна пропозицiя”.
00.25 Х/ф “Крутий поворот”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.10
07.45
07.55
09.10
09.35
10.30
11.15
11.55
12.50

“Армiйський магазин”.
“Смiховинки. ПIН-код”.
“Здоров`я”.
“Непутящi замiтки”.
“Поки всi вдома”.
“Фазенда”.
“Спадкоємець Британської iмперiї”.
“Єралаш”.
Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”.
16.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища
лiга.
18.05 “Вежа”.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 “Неймовiрний Гудвiн”.
23.10 Детектив “Вербувальник”.
00.45 Х/ф “Про тебе”.

ÍÒÂ-Ñâiò

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.
12.25 Т/с “Дорожнiй патруль 4”.
“Пiдстава”. “Повернення з раю”.
“Амбулаторне лiкування”. “Контракт”. “Мама”.
17.00 “Очна ставка”.
18.25 Т/с “Угро”. Фiльм 2. “Аврал”.
22.15 Т/с “Стерво”. “Полювання”.
“Елiксир любовi”.

12.15 “100 шедеврів“
12.30 “Світ професій”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Шукаю батьків”
13.45 “Новини України”
14.00 “Українські народні пісні”
14.30 “Європейський дім”
14.50 “Парламенти світу”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Вухаті та хвостаті”
16.55 “Магнолія-ТВ”
17.00 “Новини України”
17.15 “Аптека-музей”
17.25 “Далекі і близькі”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Батур-нащадок Чінгісхана”
23.00 “Дзвенить піснями рідний край”

Середа, 10 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Батур-нащадок Чінгісхана”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Вухаті та хвостаті”
12.15 “Гра долі”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Дитячий калейдоскоп”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Так було”
17.30 “Після школи”
17.45 “Біржа праці”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Актуально”
19.45 “Допомагає служба зайнятості”
19.50 “Аспекти життя”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Постаті”
21.00 “Філософія життя”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Майстер скляних таємниць”
23.00 “Любов моя-танець”.ч.1
23.40 “Це дерево дивне й по втраті не в’яне”

Четвер, 11 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”

17

Êàíàë «2+2»
08.00
10.00
13.00
17.20
19.30
21.30
23.00

“Маски-шоу”.
Т/с “Мисливцi за старовиною”.
Х/ф “Подорож до центру Землi”.
ЧУ. 1 Тур. Карпати - Ворскла.
ЧУ. 1 Тур. Динамо - Волинь.
“Профутбол”.
Х/ф “Оселя зла”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

08.30,14.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Бела”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Герой нашого часу”.
“Максим Максимич”, “Тамань”.
(12+).
11.55,17.55 Драма “Щасливо залишатися!” (12+).
18.30,00.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на
прiзвисько Пампушка”. (16+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фантомас”. (12+).
22.45,04.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Шовковий шлях. Етап 7.
09.45 Австопорт. Auto GP. Мюджелло.
Заїзд 1.
10.15,14.00 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 14.
11.45,14.30 Велоспорт. Тур де Франс.
Журнал.
12.15 Австопорт. ЧЄ в класi Туринг. Заїзд 1.
12.45 Австопорт. Auto GP. Мюджелло.
Заїзд 2.
13.30 Австопорт. ЧЄ в класi Туринг. Заїзд 2.
15.00,01.30 Велоспорт. Тур де Франс.
Етап 15.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий
етап. Норвегiя - Нiдерланди.
21.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий
етап. Iсландiя - Нiмеччина.
23.30 Легка атлетика. ЧC серед юнiорiв.
Донецьк (Україна). Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

05.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Атлетiк”.
07.30,15.55,00.10 “Futbol Mundial”.
Мiжнародний тележурнал.
08.00,13.50,20.00 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Рома”.
10.00,20.10 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - “Реал”.
12.00,00.40 “Хронiка минулого сезону”. Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Валенсiя”
- “Реал”. Матч у вiдповiдь.
14.00,02.30 “Хронiка минулого сезону”. Лiга Європи. 1/16 фiналу.
“Лiверпуль” - “Зенiт”. Матч у
вiдповiдь.
16.25,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Ювентус”.
18.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Боруссiя”.
22.10 Об`єднаний турнiр. “Динамо” “Зенiт”.

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.15 “Пісні нашого краю”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Допомагає служба зайнятості”
12.50 “Біржа праці”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Так було”
14.15 “Майстер скляних таємниць”
14.30 “Далекі і близькі”
15.00 “Європейський дім”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “На Волині”
17.00 “Новини України”
17.15 “Зелене сонце України”
17.35 “Азбука смаку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Запоріжжя туристичне”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Любов моя-танець”. ч.2
23.45 “Жива традиція”

П’ятниця, 12 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.15 “Пісні нашого краю”
10.15 “Запоріжжя туристичне”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Азбука смаку”
12.20 “Аспекти життя”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Магнолія-ТВ”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Цікаво про чай та каву”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “На крилах любові”
20.20 “Трудом возвеличусь”
21.00 “Дорогою додому”
21.25 “Край, в якому я живу”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Екотур”
23.00 “Бог!Україна!Любов!”. ч.1

Субота, 13 липня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “На крилах любові”
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 “Екотур”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.45 “Новини України”
14.00 “Аптека-музей”
14.10 “Театральні зустрічі”. (“Розплата за кохання”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”.
18.30 “Просто неба”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Жива традиція”
20.30 “Скелі Довбуша”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Пілігрим”
22.30 “Минуле-джерело нашого спасіння”
22.55 “Духовні скарби України”
23.00 “Бог!Україна!Любов!”. ч.2

Неділя, 14 липня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Минуле-джерело нашого спасіння”
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 “Просто неба”
12.30 “Дитячі забави”
13.00, 18.15 “Пісні нашого краю”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.30 “У народному стилі”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 Х/Ф “Хазяїн”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “7 природних чудес України”
19.00 Д/Ф “Незавершений автопортрет.Георгій Нарбут”
20.00 “Вражаючий світ тварин”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Маестро”
23.00 Д/Ф “Бойки”
23.50 “Замки Тернопілля”
18.30 Д/Ф “Україна терра інкогніта.
Івана Купала”
19.00 Х/Ф “Кайдашева сім’я”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Жар-зерна Миколи
Руденка”.ч.2
23.00 Д/Ф “Українські відьми, а також інша нечиста і чиста сила”
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инки вже заставлені кошиками з чорницями.
Ця лікувальна ягода завжди була у пошані у
людей. Вона соковита, смачна і корисна.
Ще наші бабусі тримали вдома пересипані цукром або сушені чорниці на той випадок, коли у когось заболить живіт. Влітку
ж їли ягоди досхочу, робили вареники, варили кисіль. При цьому приказували: щоб очі краще бачили. Здавна існувала думка, що в будинку, де їдять чорницю та суницю, лікареві робити нічого.
Тепер уже наукові дослідження підтверджують, що чорниці
містять каротин, вітаміни С, Р і групи В. Багато вітаміну В2 – рибофлавіну, що благотворно впливає на зір.
У цих ягодах міститься багато марганцю, міді, бору, титану,
хрому. Недарма вони входять до обов’язкового меню космонав-

Пиріг з чорницею

Потрібно: для тіста – 1 скл.
цукру, 3 скл. борошна, 200 г вершкового масла, 1 яйце, дрібка солі,
1 ст. л. розпушувача для тіста; для
начинки – півсклянки цукру, щіпка кориці, 4 ст. л. крохмалю, 4 скл.
чорниць.
Приготування: для тіста збити цукор, яйце і масло. Додати борошно, сіль і порошок для випічки. Розтерти на крихку масу. Можна приготувати тісто у комбайні.
Насадка – металічний ніж. Через
хвилинку усе буде готово.
Форму змастити маслом або
прокласти кулінарним папером.
Половину тіста-крихти викласти
на дно, не особливо приминаючи.
Не забути сформувати бортики.
Для начинки перебрану чорницю вимішати з корицею, крохмалем і цукром.
Викласти начинку на тісто, а
зверху покласти другу половину
тіста-крихти.
Випікати при 180 °C 40 хв.
Обов’язково дати охолонути перед нарізанням.

Чорничні кекси

Мафіни з чорницею

Потрібно: для сухої частини
тіста – 250 г борошна, 150 г цукру,
2 ч. л. розпушувача, 1/2 ч. л. солі,
1 ч. л. кориці; для вологої частини – 1 яйце, 100 г (не мл) олії, 180
мл молока, 1 ст. л. рому, чорниці у
бажаній кількості.
Приготування: розжарити
піч до 205°С. Змастити невеликі
форми та вистелити їх паперовими тарталетками. З’єднати в мисці сухі складники. Згодом у великій чашці добре змішати вологі
складники (не збивати). Вилити
цю рідину в миску з борошном і
ложкою перемішати: тісто не повинно бути однорідним, навпаки, з грудочками. Досипати чорниці і теж двома-трьома рухами
вмішати їх у тісто. Розкласти його
у форми, за бажання прикрасити
кількома чорницями згори і одразу ж відправити у розігріту піч.
Випікати 15-20 хв., потім дати постояти 10 хв. у формі, а далі – вийняти та почекати, доки охолоне.

Чорнично-лимонний
пиріг

тів. Вживають чорниці при
проблемах з травленням,
болях у шлунку та кишківнику.
Фітотерапевти вказують,
що чорниці можуть знижувати цукор у крові. Ягоди і листя нормалізують сольовий
обмін, співвідношення компонентів крові, знижують згортання крові, що попереджає утворення тромбів і небезпеку виникнення інсультів та інфарктів.
Тож варто поласувати в сезон чорницями і заготувати на
зимово-осінній період декілька баночок варення, джему чи
соку. Або насушити, як це робили наші бабусі. А ще з них можна приготувати безліч десертів та інших страв, які пропонуємо
сьогодні у «Смачній сторінці».

випіканні не деформувалося. І випікати 20 хв., потім прибрати горох і випікати ще 10 хв. Дістати,
охолодити.
Для крему яйця збити з цукром, додати лимонний сік, крохмаль, вино і поставити на плиту на повільний вогонь, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зняти з вогню, охолодити,
додати ванільний цукор і сирновершковий сир. Усе добре перемішати. Крем викласти на випечений корж, розрівняти і згори викласти чорницю.
М’яту прокрутити в блендері,
змішати з цукром і посипати цю
масу на пиріг. Готовий смаколик
потримати в холодильнику 3-4
год. для застигання крему.

Синє чаклунське
зілля

Потрібно: 340 г замороженої
талої або свіжої чорниці, 1-1/4
скл. яблучного соку, 1 скл. ванільного морозива, 1/4 скл. молока,
дрібка меленої кориці.
Приготування: у блендері
змішати чорниці, яблучний сік,
морозиво, молоко і корицю до однорідної маси. Подавати відразу ж.

Чорнично-яблучний
мармелад

Потрібно: 200 г муки, 0,5 ч. л.
харчової соди, 2 ч. л. розпушувача,
75 цукрової пудри, щіпка солі, 75
г маргарину, 100 мл натурального йогурту, 100 мл молока, 1 яйце,
150 г свіжої чорниці.
Приготування: розігріти духовку 200 °C, на деко покласти 12
паперових форм. У миску просіяти муку, соду, розпушувач, цукрову пудру і сіль.
Змішати розтоплений маргарин, йогурт, молоко і яйце. Цю
суміш влити в муку і перемішати, стараючись, аби тісто не стало дуже крутим.
Обережно домісити до тіста
чорницю і ложкою викласти тісто у формочки. Випікати 18-20 хв.
Кекси повинні піднятися і стати
золотистими.

Потрібно: для тіста – терта
цедра 2 лимонів (без білої частини), 40 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, дрібка солі, 150 г
вершкового масла, 200 г борошна; для крему – 4 яйця, 1 ст. л.
крохмалю з гіркою, 0,5 скл. цукру,
1 пакетик ванільного цукру, 70 г
білого вина, 50 г лимонного соку,
200 г сирно-вершкового сиру, свіжі листочки м’яти, цукор, 300 г
чорниці.
Приготування: для тіста всі
інгредієнти змішати, розкотити в
пласт і викласти у форму, проколоти вилкою в декількох місцях і
поставити на декілька хвилин в
холодильник. Потім дістати, покласти на нього пергамент, а згори будь-які бобові, щоб тісто при

Смачна сторінка

Потрібно: 1 кг чорничнояблучного пюре, 700 г цукру, 2 г
лимонної кислоти.
Приготування: для пюре очищені та дрібно порізані яблука,
помішуючи, варити в невеликій
кількості води 15 хв. Потім пропустити через м’ясорубку (або
подрібнити у блендері). Чорницю перебрати, промити, в каструлі розім’яти і варити до м’якості.
З’єднати з яблучним пюре і знову
поставити на вогонь. Через 5 хв.
після закипання додати 1/4 загальної кількості цукру. Проварити ще 5 хв. і обережно досипати
цукор, що залишився. Наприкінці
вмішати лимонну кислоту, розчинену в ложці води.
Ще киплячим мармеладом заповнити простерилізовані банки до самих країв (банки обернути вологим рушником), витерти краї та швидко закатати. Перевернути вниз кришками, накрити

тканиною і залишити охолоджуватися. Перед тим, як прибирати
банки в підвал, протерти їх вологим рушником.

Листковий торт
зі свіжими ягодами

Потрібно: 1 упаковка (500 г)
листкового тіста, 200 мл вершків (33 % жирності), 1 банка згущеного молока, 2 скл. чорниці, 1
скл. малини.
Приготування: два листи тіста розкатати товщиною до 2 мм і
кожен порізати на 3-4 квадрати.
На застеленій папером для випічки формі по черзі випікати пласти тіста протягом 7-10 хв.
Вершки збити до стану густої сметани. Потім, продовжуючи
збивати, поступово ввести згущене молоко. Перший корж викласти на тарілку і змастити кремом.
Зверху викласти шар чорниці. Накрити другим коржем, змастити
його кремом, викласти малину.
Чергувати шари, поки не закінчаться всі. А верхній корж і боки
торта рясно змастити кремом і
подрібненими залишками коржів. Поставити смаколик у холодильник на 4-5 год.

Десерт з чорницями
та черешнею

Потрібно: 0,5 л молока, 1 пакет вершкового пудингу, 3 ст. л.
цукру, 120 г печива «До кави»,
150 г черешні, 3 ст. л. чорниці, 1
ч.л. тертого шоколаду, 80 г вершкового масла.
Приготування: спершу слід
зробити пудинг. Для цього вміст
пакету змішати з цукром і 4 ст. л.
молока, решту молока довести до
кипіння, зняти з вогню і, постійно помішуючи віничком, ввести
підготовлену суміш. Поставити
на вогонь, не перестаючи помішувати, довести до кипіння і варити 1 хв.

Печиво подрібнити, змішати з
розтопленим вершковим маслом.
Розкласти у склянки або прозорі
креманки. Потім в кожну склянку покласти по дві третини столової ложки чорниці. Викласти
половину пудингу, зверху – очищену від кісточок черешню, залишивши три ягідки для прикраси.
На черешню викласти пудинг, що
залишився. Прикрасити ягодами
чорниці, тертим шоколадом і черешнею. Помістити в холодильник на 2-3 год.

Чорничне морозиво

Потрібно: 1 скл. домашнього йогурта без добавок, 150 г стиглих ягід чорниці, 4 сирих яєчних
жовтки, 100 г цукру.
Приготування:
розтерти
жовтки з цукром, додати йогурт і
чорницю, збити міксером до однорідного стану. Покласти в форму
і залишити в морозильній камері
на кілька годин. Розкласти морозиво у креманки, прикрасити скибочками свіжих фруктів і листочками м’яти, подати до столу.

Торт з чорницею

Потрібно: 600 г сиру, 600 г натурального йогурту, 300 г чорниці, 250 г вафель без начинки, 100
г вершкового масла, 400 г цукру,
1 скл. 35-відсоткових вершків, 4 ч.
л. желатину в гранулах.
Приготування: вафлі поламати на маленькі шматочки. Вершкове масло розтопити, перемішати з вафлями. Дно рознімної форми накрити пергаментним папером. Викласти суміш масла та вафель, розрівняти поверхню, поставити в розігріту до 180 °C духовку на 10 хв. Вийняти і дати повністю охолонути.
Сир збити з йогуртом і цукром
до однорідної маси, розділити на 2
різні частини. Чорницю подрібнити в пюре, протерти через сито та
змішати з половиною сирної маси.
Желатин замочити в невеликій кількості води. Вершки підігріти, додати набряклий желатин і розмішати до повного розчинення. Половину вершків з желатином влити в сир, другу половину – в суміш сиру з чорницею.
Вирізати з пергаменту широку стрічку, помістити її всередину
уздовж бортів. Викласти спочатку білу сирну суміш, потім суміш
сиру з чорницею. Злегка розмішати круговими рухами так, щоб
на поверхні вийшов малюнок. Поставити в холодильник до повного застигання, мінімум на 2 год.
Перед подачею прикрасити торт
ягодами.

Довілля

Відповіді
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Курйози

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

Незвичайний випадок стався у Кіровській області Російської Федерації. Поки 91-річна бабуся ходила у магазин за продуктами, до неї в будинок залізли злодії. І, напевно, мало що
могло здивувати в цій історії, якби замість того, щоб винести
з будинку бабусі якісь заощадження або цінності, злодії залишили там гроші і записку.
Зінаїда Михайлівна каже, що, повернувшись додому, відразу зрозуміла: тут побували злодії. Кватирка була відкрита навстіж, вазони перекинуті на підлогу, шкатулки відкриті. Вона
тільки подумала про те, щоб викликати місцевого дільничного, як звернула увагу на тумбочку, де лежало 500 рублів. Поруч з грошима була записка від непроханих гостей: «Це вам на
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Українські анекдоти

Нова версія народної пісні: «Їхав козак за Дунай, не довіз його «Хюндай...».
***
Дружина до чоловіка:
- Тепер нам на роботі будуть доплачувати 15
відсотків за шкідливість!
- Ти вже й там усіх дістала?
***
- Сусіде, чому ви вчора так кричали на свою
дружину?
- Вона не хотіла сказати, куди поділа гроші.
- Гаразд, а чому сьогодні ви ще гірше кричали?
- Сьогодні вона мені сказала…
***
Розмовляють дві білявки:
- Галю, коли я копіюю мишкою текст, де він
зберігається?
- Як де? Звичайно ж, - у мишці!
***
Білявка скаржиться подрузі:
- Він мені каже, що зі мною нецікаво, бо мені
потрібно поновити свій силікон. Все йому мало!
- Дорогенька, не силікон, а лексикон!
***
- Що таке «штучний інтелект»?
- Це білявка, пофарбована в брюнетку.
***
Пацієнт на прийомі:
- Лікарю, мене у шлунку болить.
- П’єте?
- П’ю, але не допомагає.
***
З німецьких теленовин:
- Українці придумали автомобіль, який може
проїхати будь-якими болотами, лісами і полями.
Що тільки українці не придумають, аби дороги
не будувати!
***
- Чи може у фільмі бути хеппі-енд, якщо в кінці головний герой гине?
- Може! Якщо головний герой - теща.
***
Дівчина прийшла найматися на роботу секретаркою. Керівник фірми їй пояснює:
- Над усе ми цінуємо у працівниках ініціативність…
Не дослухавши, вона щасливо вигукнула:
- Чудово! Куди ми йдемо сьогодні увечері?
***
Зайшов у магазин «Все для футболу». Купив
пиво і пачку чіпсів.
***
Олігарх рибалить. Вудка з діамантами, замість жилки - золота нитка. Клюнуло, зловив золоту рибку. Вона почала проситися:
- Відпусти мене!
Олігарх повертів рибку й викинув у воду.
Рибка випливає і здивовано каже:
- А три бажання виконати?
- Ну, ти, взагалі, знахабніла! Гаразд, загадуй!

Замість того, щоб пограбувати, ще й грошей
на життя дали
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життя, бабусю».
Місцевий дільничний зауважив, що за свою 40-річну службу з подібним зустрівся вперше. Бабуся ж взяла послання від
злодіїв у рамку та повісила його на чільному місці в будинку, а
гроші потратила на солодощі для своїх онуків.

Пенсіонер побив дружину за зраду,
яка сталася 60 років тому

У литовській Клайпеді пенсіонер, ім’я якого не називають,
побив свою дружину, дізнавшись, що 60 років тому вона його
зрадила.
80-річний чоловік накинувся на свою половинку під час
обіду. У момент нападу він перебував у стані алкогольного
сп’яніння.
На місце події прибула поліція, пенсіонера допитали і взяли під варту. Коли його випустять і які санкції застосують - невідомо.
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Асорті

ГОРОСКОП

Подорожуємо світом: США

Люди – деревам:
залишайтеся
з нами

Із 3 по 10 липня

Овен

Як вiдомо, нове – це добре забуте
старе. Насамперед це стосується службових справ, не iгноруйте поради колег i керiвництва. Ближче до вихiдних
ваше фiнансове становище суттєво покращиться.

Телець

Ви багато чого встигнете, вдасться укласти вигiднi проекти. Настав
перiод для творчої роботи, тож доведеться вiдкривати свої таланти.
Звернiть увагу на власне здоров’я.

Близнюки

Т

акі своєрідні скульптури-пам’ятники деревам побачила
у місті Галвестон (штат Техас, США). Історія Галвестона
цікава і трагічна. Розташоване місто на острові у
Мексиканській затоці. З материком його з’єднують лише мости.
Заснування міста у 1836 році обійшлося канадійцеві
Мішелю Вранамору Менару і кільком його товаришам у 50
тисяч доларів. О, у ці часи це були шалені гроші!
Галвестон полюбляють зливи, урагани, сильнющі вітри. Час від часу вони нещадно руйнують місто. Наприклад, у 1990 році неймовірної сили ураган буквально змив
місто з острова. Але людське бажання й надалі залишатися жити тут виявлялося сильніше від стихій.
У 2008 році на місто налетів ураган «Айк» (перед цим
над Галвестоном позбиткувався ураган «Ріта»), залишивши після себе зруйновані будівлі, понівечені, вирвані з корінням, дерева. У прибережній зоні «Айк» зруйновав 125
тисяч будинків. Вулиці були всипані поламаними гілками.
Цікаво, що найбільше постраждали листяні дерева, а пальми, незважаючи на те, що дуже високі, вистояли.
Героїчні галвестонці вкотре відбудували місто. А ось
те, що залишилося від дерев, вирішили не викорчовувати.
Натомість, перетворили їх у скульптури.
«Залишайтеся з нами!» Мабуть, саме це мали на увазі
люди, вшановуючи таким чином знищені буревієм дерева.
Під час свят галвестонці прикрашають свої скульптури. Для міста вони вже стали частинкою історії.
Побачене викликало в мене захоплення і смуток. Я захоплююся мешканцями Галвестона, їхнім неймовірно гарним містом, схожим на райський куточок на землі. Тут
стільки квітів, екзотичних кущів, різноманітних дерев!
Галвестонці розуміють: цю тендітну красу будь-якої миті
може змити черговий ураган. Але вони з любов’ю плекають її… Сумно ж від того, що деякі люди (не маю на увазі
мешканців цього дивного міста) умисно нищать природу,
залишаючи після себе також своєрідні «пам’ятники» невігластва, жадібності, безкультур’я…
Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

Тиждень почнеться з важливих i
складних справ, треба тiльки визначитися з найголовнiшим. Із близькими
загостряться стосунки, уникайте також конфлiктiв на роботi.

Рак

Досить мрiяти, настав час переходити до реальних дiй. Спiлкування i
додаткова iнформацiя виявляться корисними i в роботi, i в побутi. Вирушаючи у вiдпустку, подбайте заздалегiдь
про мiсце вiдпочинку.

Лев

Близькi зумiють надихнути вас на
новi перемоги. Сприятливий перiод
для змiни iнтер’єру або ремонту оселi.
Пам’ятайте, що ваш будинок i сiм’я –
надiйна фортеця.

Діва

Вашi бажання не завжди збiгаються
з можливостями. Займiться чимось
звичним, а новi iдеї залиште до кращих
часiв. Попри те, що ваше фiнансове
становище стабiльне, радимо економити.

Терези

У стосунках з оточуючими
з’ясуються деякi неприємнi подробицi,
а вже як бути далi – вирiшувати вам.
Якщо ви маєте намір змiнити роботу,
краще зробити це трохи пiзнiше.

Скорпіон

Закон життя такий: рано чи
пiзно iлюзiї розбиваються об мiфи
реальностi. Будьте готовi до розчарувань, не хвилюйтеся через дрiбницi.
Краще скерувати сили на щось корисне.

Стрілець

Не вiдмовляйтеся вiд порад i допомоги, вони будуть доречними. Доведеться навiть розповiсти оточуючим про свої проблеми та переживання. Вихiднi ви проведете у дружнiй
компанiї.

Козеріг

Цей період буде цiкавим i активним. Не поспiшайте з висновками,
коли щось не виходить. Як кажуть,
не було щастя, та нещастя допомогло.
Вiрте у краще, воно не примусить себе
довго чекати.

Водолій

Для серйозних справ не кращий
перiод, також вiдкладiть вирiшення
робочих питань. Ближче до вихiдних
вам запропонують цiкаву роботу.
Вiльний час придiлiть дiтям.

Риби

Не зупиняйтеся на досягнутому, оскiльки саме незавершенi справи та невиконанi обiцянки можуть
зiпсувати вашу репутацiю. Щоб
втiлити iдеї в життя, доведеться добряче попрацювати.

