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За програмами підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» зі спеціальностей:

(вступні випробування: фахові тестування)
• Механізація сільського господарства; • Енергетика 

сільськогосподарського виробництва; • Економіка під-
приємства; • Облік і аудит.

За програмами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами:

(вступні випробування: сертифікат ЗНО)
• Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва: (українська мова та література, матема-
тика, фізика або іноземна мова) • Енергетика та електро-
технічні системи в агропромисловому комплексі: (укра-
їнська 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 се-
редовища та збалансоване природокористування: (укра-
їнська 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, матема-
тика, історія України або географія)

Для абітурієнтів, які закінчили школу 
до 2007 року включно 

(вступні випробування: іспити з дисциплін, що вино-
сяться 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 агро-

промислового виробництва (денна та заочна форма на-
вчання) • Монтаж, обслуговування та ремонт електротех-
нічних 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 фор-
ма навчання)    • Зелене будівництво і садово-паркове гос-
подарство

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, Гол-
ландії, Німеччині, Данії, Англії, Швейцарії. В інституті є 
студентське кафе, гуртожитки, працюють гуртки худож-
ньої самодіяльності та технічної творчості, курси погли-
бленого 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

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

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

Мабуть, немає 
на землі місця, 
куди доля не 

запровадила б хоча 
одну українську душу. 

У далеких світах, у чу-
жих державах наші іммі-
гранти свято берегли тра-
диції рідної Батьківщини, 
мову, фольклор. І коли ба-
чиш у Канаді чи США чор-
нобривці, мальви або ай-
стри біля будинку, не по-
милишся: тут живуть 
українці. 

Уже понад три роки 
мешкає у Канаді, в місті 
Едмонтоні, Наталя Ванов-
ська. Наталя працювала у 
тернопільській журналіс-
тиці. Коли залишала Укра-
їну, відчувала тугу, бо роз-
лучалася з рідними, друзя-
ми, колегами. У Північній 
Америці її чекало стільки 
незвіданого, нового, ціка-
вого… Канада - чудова кра-
їна, зізнається Наталя. А 
Едмонтон - одне з тих міст 
у світі, де українці направ-
ду почуваються, наче вдо-
ма. І є ще там, за океаном, 
мила кожному іммігранто-
ві місцинка - Село Спадщи-
ни Української Культури. 

Про село, загублене у 
часі, розповідає Наталя… 
читачам «Нашого ДНЯ»

 

Село, 
загублене у часі 

- 20 стор.

10 липня - хмарно 
з проясненням, темпе-
ратура повітря вночі 
16-17, вдень 24-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця 
- 5.20, захід - 21.25.   

11 липня – хмарно 
з проясненням, у другій полови-
ні дня місцями дощ, температура 
повітря вночі 15-16, вдень 22-24 
градуси тепла. Схід сонця - 5.21, 
захід - 21.24.

12 липня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 14-16, 
вдень 20-22 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.22, захід - 21.23.

13 липня - хмарно, протя-
гом дня дощ, температура пові-
тря вночі 14-15, вдень 19-20 гра-

дусів тепла. Схід сонця 
- 5.23, захід - 21.23.

14 липня - хмар-
но, протягом дня дощ, 
температура повітря 
вночі 13-14, вдень 20-
22 градуси тепла. Схід 

сонця - 5.24, захід - 21.22.
15 липня – хмарно з прояс-

ненням, дощ, температура пові-
тря вночі 14-15, вдень 20-22 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.25, за-
хід - 21.21.

16 липня – хмарно з прояс-
ненням, у другій половині дня 
можливий дощ, температура по-
вітря вночі 14-15, вдень 22-23 
градуси тепла. Схід сонця - 5.27, 
захід - 21.20.

Погода в Тернополі і області

11 липня – з 22.00 по 24.00;
16 липня – з 4.00 по 6.00 
                           і з 17.00 по 20.00;
17 липня – з 13.00 по 18.00;

23 липня – з 2.00 по 4.00 
                           і з 19.00 по 21.00;
26 липня – з 05.00 по 07.00;
28 липня – з 06.00 по 09.00;
31 липня – з 01.00 по 07.00.

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

Триває передплата на тижневик 
«Наш ДЕНЬ» індекс - 68710

(ціни вказані 
з послугами 

“Укрпошти»).

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

Бог дає життя не просто так, 

Вишивані  
мрії  
Ніни  

Данилевич

Тернопільські 
студенти 
врятували 
десятки життів
Роман Кульчицький 
і Віктор Сов’як 
стали героями 
нашого часу 5 стор.

танцюють
Об’єднаний турнір:

ВСІ!12 стор.
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Коефіцієнт корисної дії 
для суспільства від діяльнос-
ті народних обранців дово-
лі скромний. Ось і минулої 
п’ятниці, в останній робочий 
день, нардепи не розглянули 
жодного законопроекту. Зате 
напередодні канікул подбали 
про себе - затвердили кошто-
рис витрат Ради на 2013 рік. 
Варто зазначити: Володимир 
Рибак виніс документ на голо-
сування без обговорення. 

Отже, витрати у новому ко-
шторисі, порівняно з варіан-
том, відхиленим 1 липня, дещо 
зросли - замість 849,8 мільйо-
на гривень вони склали 936 
мільйонів. Таким чином, утри-
мання парламенту подорожча-
ло для платників податків на 
67 мільйонів. Торік Рада обі-
йшлася українцям трохи де-
шевше -  у 869 млн. грн. 

Цьогорічний кошторис 
Верховної Ради зберіг на рів-
ні 2012 року всі пільги для де-
путатів і витрати на їх утри-
мання. То ж маємо годувати і 
колишніх «слуг народу», і ни-
нішніх. Значна частина народ-
них грошей буде витрачена не 
на забезпечення роботи на-
родних депутатів, а на фінан-
сування їхнього дозвілля та 
утримання великої кількості 
екс-нардепів. Пригадуєте, як 
під час минулих виборчих пе-

регонів кандидати на депу-
татський мандат майже кля-
лися відмовитися від «халя-
ви»? Атож! Чинні парламен-
тарі, як і їхні попередники, й 
надалі зможуть безкоштовно 
відпочивати у санаторіях та 
отримувати дармове житло. 
Тим часом, як стверджують 
фахівці, один мільйон 200 ти-
сяч пересічних українських сі-
мей вишикувалися у житловій 
черзі. Дехто очікує на власне 
помешкання десятиліттями.     

На зарплату депутатам, по-
мічникам і матеріальну допо-
могу виділили 253 мільйони 
гривень. Серед інших витрат 
- варта уваги фінансова під-
тримка санаторно-курортного 
комплексу управління справа-
ми Верховної Ради у розмірі 
88,5 мільйона гривень, утри-
мання парламентської авто-
бази - 39,5 мільйона. На ви-
світлення діяльності парла-
менту у засобах масової інфор-
мації передбачено 28,9 міль-
йона гривень, на підтримку 
інституту законодавства - 9,1 
мільйона. 

А ось на зарплату колиш-
нім народним обранцям вді-
лили 36 мільйонів гривень. 
(Водночас, за інформацією мі-
ністра соцполітики Наталії Ко-
ролевської, станом на 1 лип-
ня заборгованість із випла-

ти зарплати в Україні склала 
976,3 мільйона гривень, що на 
362,7 мільйона вище суми, пе-
редбаченої графіком). Як відо-
мо, протягом року після скла-
дання повноважень народно-
го депутата, екс-обранці отри-
мують повну суму зарплати 
чинного нардепа. А це - близь-
ко 17 тисяч гривень у місяць. 
Виходить, слушно зазначив 
голова бюджетного комітету 
Євген Гєллєр: «Колишніх де-
путатів не буває!» 

І, як виявилося, суми у 936 
мільйонів для наших нардепів 
недостатньо. Голова апарату 
Верховної Ради Валентин Зай-
чук констатував: розрахунко-
ва потреба у грошах складає 
1,4 мільярда гривень. Тобто, 
парламент отримав лише 62 
відсотки коштів.  

З точки зору економічної 
ситуації у державі, робота нар-
депів, урядовців та багатьох 
інших чиновників не варта й 
копійки. Експерти стверджу-
ють: падіння економічних по-
казників за останній рік крас-
номовно свідчить про повер-
нення до кризової ситуації 
2008-2009 років в Україні. Різ-
ниця лише в тому, що наразі 
не обвалилася національна ва-
люта - її штучно утримує Нац-
банк. Але обвал гривні - пи-
тання часу, застерігає голова 

Комітету економістів України 
Андрій Новак. Нинішня кур-
сова стабільність, за його сло-
вами, дуже дорого обходить-
ся населенню. На утримання 
гривні НБУ щомісячно витра-
чає 1,2 мільярда гривень із зо-
лотовалютних запасів країни. 
Проте резервів Нацбанку ви-
стачить ненадовго. За оцін-
кою економіста, вже цієї осе-
ні в країні можуть виникнути 
проблеми з фінансами. 

Щодо промислового ви-
робництва, то, до відповід-
ного періоду минулого року, 
воно впало на 9,5 відсотка, бу-
дівництво - на 20 відсотків, 
машинобудування - на 35. Не 
кращі справи і в інших галу-
зях. «Це навіть не спад - це об-
вал…», - сказав Андрій Новак.  

А дозвіл парламенту на ви-
пуск векселів уже деякі нарде-
пи, зокрема, опозиційні, охрес-
тили «банкрутством уряду». 
Про можливість негативного 
впливу введення векселів гово-
рять навіть у провладній Партії 
регіонів. Це стосується найпер-
ше процедури відшкодування 
ПДВ. Схвалений законопроект 
передбачає надати право Каб-
міну відшкодовувати ПДВ і по-
гашати кредиторську заборго-
ваність векселями. 

Вексель - це різновид цін-
ного паперу, боргова розпис-

ка. Якщо у підприємства не-
має грошей розрахуватися за 
послуги чи товар, воно випус-
кає боргове зобов’язання у ви-
гляді векселя, яке одержувач 
може пустити в обіг. 

Професор Національної 
академії управління Олег Со-
скін переконаний: введення 
векселів вдарить по еконо-
міці держави. «Золотовалют-
ні запаси України за травень 
скоротилися на 700 мільйо-
нів доларів… вексель лише по-
сприяє поглибленню цієї хво-
роби. Підприємства будуть на-
магатися позбутися векселів, 
оскільки розуміють, що з дер-
жавою жарти погані», - під-
креслив експерт. Він прогно-
зує: у процесі користування 
векселями створиться струк-
тура, яка скуповуватиме їх. І 
належатиме вона «Сім’ї» Пре-
зидента. У підсумку «Сім’я» 
накопичить векселів на мі-
льярди і стане власником ще 
непроданого національного 
майна: атомних станцій, мор-
ських портів, аеропортів, за-
лізниць, газотранспортної 
системи. Саме тому, на думку 
Олега Соскіна, векселі - найпо-
тужніша система пограбуван-
ня вітчизняної економіки.

Що ж у такому випадку за-
лишиться для народу?

Ольга ЧОРНА.

Утримання «слуг народу» 
подорожчало на 67 мільйонів 

П’ятого липня парламентарі 
пішли на канікули - спікер 
Володимир Рибак закрив 

другу сесію Верховної Ради 
сьомого скликання. Депутатські 
вакації триватимуть до третього 
вересня. 

Недавно це невелике селище у Ми-
колаївській області сколихнуло 
всю Україну цинізмом і жорстокіс-

тю з боку правоохоронних органів. Двоє 
міліціонерів і таксист зґвалтували та по-
били 29-річну Ірину Крашкову. Розгніва-
ні безкарністю правоохоронців мешкан-
ці Врадіївки розгромили райвідділ. Піс-
ля цього випадку в багатьох містах відбу-
лися акції протесту. Вчора близько сотні 
тернополян також пікетували обласне 
управління внутрішніх справ і облдер-
жадміністрацію.

Взагалі, за офіційними даними МВС, 
щорічно в Україні скоюють близько 600-
700 зґвалтувань. Однак, ці дані не відтво-
рюють реальної картини, оскільки лише 
10-12 відсотків жертв насилля зверта-
ються до міліції із заявами щодо скоєн-
ня проти них злочину. Звичайно, на це у 
потерпілих є свої причини. Хтось боїть-
ся розголосу, інші всіляко намагаються 
чимшвидше забути усе, що з ними трапи-
лося. Але значна частина людей, які за-
знали наруги, не йдуть у міліцію переду-
сім тому, що не вірять в українське пра-
восуддя. Чому?

Не можна сказати, що наші правоохо-
ронці не реагують на заяви та звернення 
громадян, не шукають та не затримують 

злочинців чи запідозрених 
у скоєнні злочину, не пору-
шують проти них карних 
справ. Проте, на жаль, да-
леко не всі матеріали слід-
ства доходять до суду, ще значно менша 
їх кількість стає підставою для винесен-
ня справедливих вироків.

Щодня інформаційний простір Укра-
їни рясніє повідомленнями про скоє-
ні злочини та правопорушення. Журна-
лісти вже навчилися майстерно обхо-
дити юридичні бар’єри, щоб суспільство 
вчасно взнавало імена своїх «героїв». Не-
рідко медійники беруть під особливий    
контроль розслідування найбільш резо-
нансних надзвичайних подій, справедли-
во вважаючи, що тільки так можна доби-
тися покарання для злочинців – особли-
во для багатіїв, людей, наділених владою 
та привілеями, для їхніх зарозумілих на-
щадків.

Свавілля міліціонерів у Врадіївці на 
Миколаївщині опинилося в епіцентрі за-
гальнонаціонального гніву саме завдяки 
оперативному інформуванню суспіль-
ства. Жахає своєю цинічністю вчинок 
негідників у мундирах, викликає спра-
ведливе обурення їхня зухвалість та по-
чуття безкарності. Громада містечка вже 

по-своєму висловила протест переверт-
ням у погонах та їхнім покровителям, 
сплюндрувавши дощенту відділення мі-
ліції. Та оскільки люди, яким увірвався 
терпець, сьогодні, за іронією вітчизняної 
Феміди, можуть перетворитися з потер-
пілих у звинувачених, їм необхідна наша 
одностайна підтримка. Саме з цією ме-
тою вчора у Тернополі відбулося пікету-
вання обласного управління внутрішніх 
справ та облдержадміністрації. 

– Я впевнений, що таких Врадіївок в 
Україні тисячі, – зазначив у своєму висту-
пі народний депутат Олексій Кайда. –  Ми 
будемо збирати інформацію про злочи-
ни, які замовчуються у наших містах і се-
лах, інформацію про те, як люди потерпа-
ють від свавіллі міліції, прокуратури, суд-
дів.

В акції взяли участь люди різного 
віку – від студентів до стареньких дідусів 
та бабусь. Пан Володимир прийшов, аби 
підтримати людей, які постраждали від 
охоронців порядку. Сам же він також не 
задоволений роботою міліції: 

– Села навколо Тернополя завалені 

сміттям, але досі не спіймали тих, хто ви-
возить непотріб, – каже чоловік. – Кілька 
років тому зруйнували барельєф Слави 
Стецько і осквернили пам’ятники Ярос-
лаву Стецьку  в Глибочку і Кам’янках. Але 
винуватців досі не знайшли.

Начальник міліції громадської без-
пеки УМВС України в області полковник 
Василь Облещук зазначив, що подію, яка 
трапилася у Врадіївці, ніхто не схвалює. 
З цього приводу є позиція міністерства, 
проходила відповідна колегія. 

За словами пана Василя, після подій 
на Миколаївщині люди стали прискі-
пливіше реагувати на ті чи інші ситуа-
ції, особливо, якщо там замішаний пра-
цівник міліції. Тому створили спеціальну 
оперативну групу, яка виїжджає у випад-
ках конфліктів з правоохоронцями. Туди 
включені психолог, слідчий та інші спеці-
алісти. 

Будемо сподіватися, що події у Вра-
діївці стануть добрим уроком для всієї  
України. 

Юля ТИМКІВ.

Плями на мундирі, 
або Щоб Україна 
не стала Врадіївкою
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У три роки 
взялася за голку

Талановита вишивальниця з Копи-
чинців Ніна  Данилевич вражає своєю 
щирістю, оптимізмом і неймовірною 
працьовитістю. Вона навчилася трима-
ти голку ще в трирічному віці і відтоді 
не залишала її. У сім років вишила свою 
першу подушку, а вже у дванадцять від-
булася її персональна виставка в Гуся-
тинському краєзнавчому музеї, на якій 
вона представила більше сотні робіт. Зо-
крема, 70 різних подушок та кілька де-
сятків рушників. 

Саме нитка і голка допомагають ді-
вчині жити. Ніна з народження не хо-
дить.  Причина – родова травма хребта. 
У її матері були складні пологи. Жінка 
разом з немовлям кілька годин перебу-
вала між життям і смертю. Лікарям вда-
лося врятувати обох, але вони травму-
вали дитину, позбавивши її змоги ходи-
ти. 

Маленькій Ніні було дуже складно 
зрозуміти, чому вона не може бігати, 
як її ровесники. Вона плакала і не хоті-
ла сідати в інвалідний візок. Лише з ча-
сом змогла з цим змиритися. Вишива-
ти її навчила мама, оскільки сама люби-
ла це заняття. Спершу доручала донечці 
нанизувати нитку у вушко голки, а зго-
дом навчила робити перші хрестики. 

Дарунок від Бога
Сьогодні дівчина не уявляє свого 

життя без вишивання. 
– Напевне, коли Бог забирає щось 

одне, то обов’язково дає взамін інше, – 
мудро роздумує Ніна про свій талант. 
– Не знаю, що я б робила, якби не ви-
шивання. Так і час швидше проходить, 
і життя цікавішим стає. Приїжджають 
різні люди замовляти речі, показую свої 
роботи на різних фестивалях і вистав-
ках.

Одного разу жителька Копичинець 
пані Наталя замовила в майстрині фе-
лон для свого брата Степана, який  слу-
жить священиком у церкві Святого Йо-
сафата у США в штаті Коннектикут. Ніна 
дуже старалася, вишукувала різнома-
нітні орнаменти і вишила дуже гарне 
вбрання. Священику сподобалась робо-
та. Він пообіцяв дівчині молитися за її 
здоров’я. 

– Я була вражена роботою дівчини, 
її особливим стилем. Це справжнє мис-
тецтво, – ділиться враженнями пані На-
таля. 

Подруга кличе 
в Іспанію

У колекції Ніни – більше 300 виши-
ваних робіт. Це подушки, рушники, сер-
ветки, плаття, пояси, картини, сороч-

ки. Орнаменти шукає в інтернеті, ку-
пує схеми на ринку або ж в спеціалізо-
ваних магазинах. Інколи вигадує щось 
своє, об’єднуючи різні елементи та узо-
ри. Зараз багато вишиває бісером. Для 
виготовлення однієї картини в серед-
ньому витрачає тиждень. Дуже часто у 
неї замовляють подарунки за кордон. Її 
творіння передавали в Італію, Іспанію, 
Францію, США, Росію, Польщу. Однак 
сама вишивальниця жодного разу не по-
бувала за кордоном, хоча давно мріє про 
це. Її подруга живе в Іспанії та запрошує 
Ніну до себе в гості. Але для цього по-
трібні значні кошти. Тому поки що со-
нячна країна залишається лише мрією. 

За візок віддячила 
іконою

Ніна пересувається на багатофунк-
ціональному електричному візку, яко-
го їй передав представник міжнарод-
ного центру ЮНЕСКО Андре Кордюс із 
Франції. На знак вдячності дівчина ви-
шила йому ікону. Андре був вражений 
талантом українки. Він повісив ікону на 
почесному місці у своєму будинку. 

Сучасний, швидкий і легкий візок 
став її ногами. Однак із таким техніч-
ним винаходом важко потрапити у ма-
газин чи перукарню. Адже в більшості 
приміщень немає обладнаних пандусів. 
Тому Ніні часто доводиться просити про 

допомогу друзів або перехожих. А ще її 
кілька разів не впустили в автобус. Во-
дій пояснив це тим, що вона займе бага-
то місця.  

Надія є
У Ніни Данилевич активне і цікаве 

життя. Вона має багато друзів і гуляє з 
ними. Одного разу подруга взяла її з со-
бою на дискотеку. Спершу дівчина бо-
ялася, як її на візку будуть сприймати, 
але все ж погодилась. Ровесники спіл-
кувалися з нею, як із здоровою. Відтоді 
часто бувала у місцевому клубі. Вже те-
пер подорослішала, тому стало неціка-
во. 

Нещодавно побувала на фестивалі у 
Чагарях на Гусятинщині. Згодом збира-
ється на прощу в Зарваницю. Хоче по-
казати у святому місці свої ікони. А ще 
майстриня вчиться вишивати портрети 
людей. Тому незабаром можна очікува-
ти на нову і цікаву виставку. 

Ніна з усіх сил старається не впадати 
в депресію, не нарікати на долю. Вона ві-
рить – Бог дав їй життя не просто так, і 
пообіцяла собі, що буде боротися за своє 
майбутнє. Нещодавно прочитала в ін-
тернеті, що дівчина з таким діагнозом, 
як у неї, вилікувалася за кордоном. Опе-
рація вартувала 38 тисяч євро. Ніна ві-
рить, що в неї теж є шанс,  і прийде час, 
коли мрії стануть реальністю. 

Юля ТИМКІВ.

Долі Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

Ця зворушлива історія трапилася у селі Грибова 
на Лановеччині. Неподалік оселі Олександра 
Янчука звили гніздо лелеки. А невдовзі з’явилися і 

маленькі пташенята. 

Спостерігаючи за бузьками, чоловік побачив, що одного з жовто-
дзьобих дорослі виштовхують з гнізда. Як згодом дізнався, лелеки 
часто викидають слабких і хворих пташенят. Так сталося і на обійсті 
пана Олександра. 

Спроби висадити лелеченя назад не увінчувалися успіхом, тож 
добрий господар прихистив його у себе. Піклувався, як і про домаш-
нє птаство. 

Уже чотири роки живе чорногуз на обійсті селян і з вдячністю до-
помагає своєму рятівникові, виловлюючи гризунів. Заприятелював 
з іншими домашніми тваринами. І навіть коли літає у своїх лелечих 
справах, завжди повертається назад...

Мирослав КОЛОМІЙЧУК.
Фото автора.

Лелека чотири роки живе поміж людей

Бог дає життя не просто так, 
Ця дівчина ніколи 

не була за кордоном, 
але у багатьох країнах 
світу вже є її вишивки. 

Завдяки ниткам, 
голці та барвистим

 орнаментам 
на полотні вона 

зуміла полюбити 
життя і знайти сили, 

щоб боротися 
за свої майбутнє. 

або  Вишивані  мрії  Ніни  Данилевич
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Що не таку файному місті?Медіа-проект  «Нашого ДНЯ»

Чимало водіїв 
змушені залишати 
свої авто біля 

будинків. Інколи 
заїжджають на клумби, 
газони, а то й ставлять 
машини на тротуарах. 
Особливо це стосується 
водіїв – мешканців 
багатоповерхівок. 
Колишнє радянське 
планування не 
передбачало значної 
кількості місць для 
машин. Бо тоді автівки 
були предметом розкоші. 
Та й автостоянок у ті 
часи, хоч було і небагато, 
практично вистачало.

На масиві «Східний», при-
міром, трохи раніше була авто-
стоянка біля магазину «Сіль-
по», - навпроти другої міської 
лікарні. Тепер вона не діюча.

Також була велика автосто-
янка на проспекті Злуки - по-
близу магазину «Барвінок». 
Зараз це місце перетворилося 

на будівельний майданчик. 
Розмовляючи з деякими 

водіями, почула таке: хай би 
влада нарешті вирішила пи-
тання з автостоянками. Хто 
ж проти, аби машина була під 
охороною і не мокла під доща-
ми, а взимку її не засипало сні-
гами? Платили б, звичайно, за 
місце. Давно пора зробити, як 
у людей.

Щодо минулої зими, то тер-
нопільські водії згадують її 
відповідним чином, мовляв, 
влада звинувачувала саме їх, 
що припарковані біля будин-
ків автівки не давали змоги 
прибирати сніг. «А куди я ма-
шину подіну? Хіба що розбе-
ру на запчастини і на балконі 
поскладаю», - іронічно сказав 
один із «бамівських» автовлас-
ників. І додав: «Наші чиновни-
ки їздять в європи та амери-
ки досвід переймати. Я того 
«досвіду» щось ніде не бачу. А 
ви?..»

Те, що побачила я, досві-
дом назвати не можна. Але 

заслуговує, аби тему зачепи-
ти. Йдеться про автостоян-
ку у парку Національного від-
родження. Щоправда, парко-
вою зоною це місце, мабуть, не 
вважається. У перспективі там 
планують звести будинок. На-
разі ж свіжим повітрям «диха-
ють» автівки.  Донедавна там 
росли такі чудові дерева! 

Щодо кількості автівок, то 

їх в Тернополі таки немало. За 
інформацією інспектора сек-
тору профілактичної роботи 
УДАІ в області Василя Баранов-
ського, - зареєстровано до 70 
тисяч одиниць. А на Тернопіль-
щині загалом - близько 270 ти-
сяч. Обласна автоінспекція ви-
ходила з пропозицією щодо бу-
дівництва у Тернополі підзем-
них паркінгів. Однак ідея під-
тримки не мала. 

До речі, варто враховувати 
ще й транзитні авто. У Терно-
полі машин з червоними номе-
рами «бігає» чимало.   

Що ж до підземних пар-
кінгів та багатоповерхових 
автостоянок, то вони стали 
невід’ємною частиною інфра-
структури міст Європи, Північ-
ної Америки… 

На замітку тернопільським 
водіям. Заступник начальни-
ка управління транспорту, ко-
мунікацій та зв’язку міськради 
Олег Вітрук зазначив: на зеле-
них зонах, дитячих майданчи-
ках, тротуарах паркуватися за-

боронено правилами благоу-
строю Тернополя. За це перед-
бачена адмінвідповідальність. 
Окрім визначених місць, пар-
куватися можна вздовж доріг, 
де це не заборонено Правила-
ми дорожнього руху, відповід-
ними знаками тощо. Це - так 
зване безоплатне паркуван-
ня без визначення конкретно-
го місця.  

Крім того, згідно з про-
токольним дорученням від 
18 червня 2013 року, управ-
ління стратегічного розви-
тку міста повинно підготу-
вати інвестиційні пропози-
ції щодо спорудження бага-
топоверхових парковок у різ-
них мікрорайонах Тернопо-
ля, а також надати пропози-
ції потенційним інвесторам. 
У міськраді запевнили: про-
позиції готують. 

А як щодо автостоянок? 
Сподіваємось отримати комен-
тар з цього приводу також.   

Ольга ЧОРНА. 

«А куди я 
машину подіну?

Доброго дня, редакціє. На 
сторінках «Нашого дня» 
хочемо порушити ще дуже 

актуальну тему про те, як влада 
годує нас обіцянками і вважає, 
що таким чином здобуває собі 
авторитет.

Мова про громадський транспорт 
і про тих, хто користується його по-
слугами. Пригадується, як міські чи-
новники розповідали, що у Тернополі 
майже на кожному маршруті функціо-
нують соціальні автобуси. Навіть гра-
фіки їх руху порозвішували на зупин-
ках. Роздруковані на звичайному па-

пері, не дуже помітні, але все ж дава-
ли людям можливість зорієнтуватися, 
коли буде та чи інша маршрутка. Зго-
дом пообіцяли встановити спеціаль-
ні таблички. Та сьогодні не бачимо ні 
табличок, ні тих папірців. Та й взагалі, 
«соціалки» практично неможливо до-
чекатися. 

У цьому переконалася на влас-
ному досвіді. Я вже на пенсії і часу в 
мене вдосталь, тому на одній із зупи-
нок спробувала відстежити, чи їздять 
соціальні маршрутки згідно з графі-
ком (який я завбачливо собі переписа-
ла). Як з’ясувалося, навіть у зазначені 
години «соціалки» під’їжджали не за-
вжди. Тоді я поцікавилася у свого зна-

йомого, який має відношення до робо-
ти транспорту, у чому ж річ? Він ска-
зав, що водіям невигідно перевози-
ти пільговиків. Тому трафарет зелено-
го (соціального) кольору вони возять 
«про запас». Коли хочуть – встановлю-
ють його, а коли потрібно – замінюють 
звичайним. Це схоже на правду, адже 
трафарети встановлені так, що їх лег-
ко замінити. 

Хотілося б, аби цю проблему наре-
шті вирішили і на зупинках з’явилися 
таблички з розкладом руху соціально-
го транспорту, які б відповідали дій-
сності.

Галина МАРЧЕНКО, 
пенсіонерка.

Парковка в Нью-Йорку. 1920 рік.

Автостоянка у парку Національного Відродження. 2013 р.

Проблема з авто-
стоянками, точ-
ніше, з їх відсут-
ністю, існує в усій 
державі. Терно-
піль - не виняток. 
Щороку число ав-
тівок збільшуєть-
ся. А ось місць для 
їх зберігання - не-
багато. 

Хіба що розберу на запчастини 
і на балконі поскладаю?»

або Як водії 
замінюють 
трафарети

Соціальної маршрутки не дочекатися,
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Як писав класик 
літератури Максим 
Горький, у житті 

кожної людини є місце 
для подвигу. Кожен 
розуміє цей вислів по-
своєму. 

Хтось перевів стареньку 
бабусю через дорогу і вважає 
елементарну людяність вели-
ким подвигом, а дехто навіть 
спекулює на цьому. Пригаду-
ється, під час навчання в уні-
верситеті мій одногрупник у 
такий спосіб виправдовував 
перед викладачем годинне за-
пізнення на пару. Однак не-
мало й таких, які, ризикуючи 
своїм життям, рятують інших, 
але ми дізнаємося про це зо-
всім випадково. Так трапило-
ся і з моїми героями.

Днями Тернопільський 
технічний коледж імені І. Пу-
люя прощався зі своїми ви-
пускниками. Урочистості від-
бувалися у Палаці культури 
«Березіль». Завідувач відділу 
професійної підготовки Окса-
на Кутко там і розповіла мені 
про хлопців, які нещодавно, 
наражаючись на небезпеку, 
врятували життя десятків ін-
ших людей.

Вранці, 26 червня, двоє не-
розлучних друзів – чортків-
чанин Роман Кульчицький та 
житель села Росохач Віктор 
Сов’як поспішали до коледжу, 
де навчалися на слюсарів з ре-
монту автомобілів. Того дня 

мав відбутися попередній за-
хист дипломних робіт. Їхня ав-
тівка в’їхала  у село Мшанець, 
як раптом хлопці помітили 
попереду вантажну фуру, що 
петляла по дорозі, наче за кер-
мом сидів добряче захмелі-
лий водій. Попутні машини 
роз’їжджалися урізнобіч, на-
магаючись уникнути зіткнен-
ня. Роман та Віктор запідозри-
ли, що тут щось не так.

– Коли ми наблизилися до 
пішохідного переходу, то при-
гальмували, щоб пропустити 
людей, –  каже Віктор. – І по-
бачили, що по зустрічній сму-
зі рухається фура  «DAF» і на-
віть не збирається зупиняти-
ся. Придивилися і помітили, 
що за кермом не видно водія. 
Миттю переїхали на його бік, 

швиденько вискочили з ма-
шини та побігли назустріч не-
керованій фурі. Роман на ходу 
відчинив двері, а я заскочив 
на підніжку. Спершу хотів за-
тиснути ручне гальмо, але не 
зміг, бо чоловік на ньому ле-
жав. Відсунути водія теж не 
зміг, бо він був міцної стату-
ри. Тому довелося скерувати 
машину на бордюр, щоб не на-
їхала на людей або зустрічний 
транспорт.

На щастя, маневр вдався і у 
дорожній пригоді ніхто не по-
страждав. Віктор залишився 
біля водія, який важко дихав 
і був непритомний. А Роман, 
аби не гаяти часу до приїзду 
швидкої і не втратити шан-
су на порятунок людини, пої-
хав за сільським фельдшером. 
За кілька хвилин привіз жін-
ку, яка надала першу медич-
ну допомогу водію, і він опри-
томнів. Як з’ясувалося, у чо-ясувалося, у чо-я, у чо-
ловіка стався серцевий напад. 
Трохи згодом прибула швид-
ка та відвезла його до Тере-
бовлянської райлікарні. Лише 
тоді, зачинивши двері у фурі і 
передавши ключі продавцеві 
магазину, що неподалік, хлоп-
ці продовжили шлях до Терно-
поля.  

На захист дипломних хлоп-
ці запізнилися майже на дві 
години. Довелося пояснювати 

причину майстрові. Таким чи-
ном у коледжі дізналися про їх 
благородний вчинок, який без 
перебільшення можна назва-
ти героїчним і про який  това-
риші розповідають з особли-
вою скромністю. Вони переко-
нані, що на їхньому місці так 
вчинив би кожен. 

Роман та Віктор безмеж-
но цінують справжню чолові-
чу дружбу і готові у будь-яку 
хвилину прийти на допомогу 
один одному. У них навіть мрія 
одна на двох. Хлопці планують 
здобути вищу освіту і відкри-
ти власну справу, пов’язану з 
автосервісом. Шкодують лише 
про те, що умови в Україні не 
надто сприятливі для запо-
чаткування бізнесу та й взага-
лі для працевлаштування мо-
лоді за здобутим фахом. 

– Аби започаткувати влас-
ну справу,  – роздумує Роман, 
– треба мати стартовий капі-
тал. – А де його взяти, якщо на 
роботу молодих не беруть, усі 
хочуть спеціалістів з досвідом. 
Де ж тоді здобути той досвід? 
Тому, напевне, доведеться на 
деякий час поїхати на заробіт-
ки за кордон. Іншого виходу 
просто немає, інакше не змо-
жемо реалізувати свої задуми.

Як не прикро, але хлопці 
таки мають рацію. Хочеться 
побажати їм, аби усі мрії збу-
валися, а добро і людяність 
поверталися до них сторицею.

Світлана ВІТРОВА.

Тернопілля Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5

у файному місті?
nday.te.ua

У художньому музеї Тернополя запахло... кавою. 
І не тому, що там пригощають цим запашним 
напоєм. Невловимим ароматом наповнили 

його картини художників Іванки й Олександра 
Войтовичів.

Подружжя митців мешкає у Львові, тож не дивно, що їхні по-
лотна передають особливий шарм цього міста. На багатьох мож-
на побачити маленьку філіжанку кави. А ще – витончені силуети 
жінок... Ось чорнява пані з насолодою пригублює пахучий напій, 
а от – інша, у кав’ярні, чекає на когось…

– Ми живемо у Львові, працюємо у Львові. І в нашій творчості 
є все, що нас оточує. Тому й кавою пахне – я її дуже люблю, і Саш-
ко малює гарних дівчат, бо їх є дуже багато, спробуй не намалюй, 
– усміхається Іванка.

Роботи подружжя – легко впізнавані й виставлялися не тіль-
ки в Україні, але й в Угорщині, Словаччині, Польщі та Іспанії. До 
Тернополя художники привезли сімдесят картин. Світлі й теплі, 
вони дарують відчуття спокою та гармонії. А в сонячних кольо-
рах наче розчиняється час. 

Триватиме виставка протягом липня. Якщо захочете відчути 
свіжий подих літа – вам сюди...

Антоніна БРИК.

КАРТИНИ 

Тернопільські студенти 
врятували десятки життів

Роман Кульчицький 
і Віктор Сов’як стали 
героями нашого часу

Віктор

Протягом трьох тижнів їх на-
вчатиме канадський вчитель укра-
їнського походження Тарас Малю-
жинський. На час відпустки чоло-
вік з власної ініціативи приїхав в 
Україну, щоб допомогти своїм спів-
вітчизникам. 

– Я понад тридцять років пра-
цюю вчителем у місті Вінніпег, – 
розповідає пан Тарас. – Викладаю 
географію, історію та англійську 
мову. Вже незабаром піду на пен-
сію. Перед цим важливим етапом в 
моєму житті я вирішив послужити 
своєму народові – приїхати на бать-
ківщину і залишити щось конкрет-
не дітям. Я зв’язався через соцме-
режі з письменницею Іриною Мац-
ко і вона допомогла втілити в жит-
тя мою ідею.

Тернополяни позитивно сприй-

няли літнє навчання. Охочих вия-
вилося набагато більше, ніж очіку-
валось. Школярів поділили на дві 
групи. Молодші займатимуться до 
обіду, а старші в другій половині 
дня. Заняття триватиме дві години 
і проходитиме в ігровій формі як у 
приміщенні, так і на вулиці. Допо-
магатимуть у проведенні курсів бі-
бліотекарі. 

– Сучасний світ став дуже тіс-
ний, через новітні технології, – за-
значив у своєму звернення до дітей 
Тарас Малюжинський. – Тому сьо-
годні, щоб давати собі раду в житті, 
потрібно обов’язково знати англій-
ську мову. Я вам у цьому допоможу. 
І чужого научайтесь, й свого не цу-
райтесь – така моя життєва філосо-
фія. 

Юля ТИМКІВ.

з присмаком кави
Літні канікули з англійською

Тарас Малюжинський з Канади навчатиме 
тернопільських школярів безкоштовно

Курси 
англійської 
мови 

розпочалися 
у центральній 
дитячій бібліотеці. 
Близько 50 дітей 
віком від 6 до 
17 років будуть 
пригадувати та 
закріплювати ази 
іноземної мови. 

Роман
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Собака загриз дитину – 
такі повідомлення часто 
надходять від співробітників 

МВС у різних регіонах України. 
Від агресивних тварин не 
захищені й дорослі. Однак чи 
завжди винних треба шукати 
серед чотирилапих? 

Вигулюють тварин 
і в дитсадках

Минулого тижня у Тернополі бійців-
ський пес, якому не могла дати раду гос-
подиня, напав на хлопчика в дитсадку 
№13. Великий пітбуль увірвався на те-
риторію дошкільного закладу, коли ви-
хователі з малечею вийшли на вечір-
ню прогулянку. Занімілі від страху діти 
спостерігали, як собака повалив на зем-
лю їхнього 5-річного товариша. На щас-
тя, хлопчик відбувся лише раною на носі, 
яку отримав, коли падав.

– Собака потрапив на подвір’я через 
ворота біля господарської частини, – 
розповіла завідувач дитсадка Надія Лом-
ницька. – За ним вбігла власниця. Втихо-
мирити пса вона не могла, та потім вда-
лося відігнати тварину на задній двір.

Чому пес з’явився на терито-
рії дитсадка, та ще й без намордника, 
з’ясовують працівники міліції. Водночас, 
господарі собак часто нехтують цим не-
обхідним «аксесуаром». Та й вигулюють 
їх у непристосованих для цього місцях. 

– Був період, коли на дерева ми при-
кріплювали листки з написами: «Обе-
режно, діти! Вигул собак заборонено», 
щоб мешканці прилеглих будинків не во-
дили сюди своїх улюбленців, – зауважи-
ла пані Надія.

Одного штрафу –
 недостатньо?  

Можливостей покарати власника со-
баки, за чинним законодавством, неба-
гато. За вигулювання без повідка та на-
мордника чи у невідведених для цьо-
го місцях передбачена адміністратив-
на відповідальність і штраф до 85 гри-
вень. Якщо ж ці дії спричинили шкоду 
здоров’ю чи майну, доведеться запла-
тити до 119 гривень штрафу. Але цього 
недостатньо, аби господарі тварин усві-
домлювали свою відповідальність, за-
значають у міській раді. 

– Сьогодні у Тернополі є 19 місць для 
вигулу домашніх собак, – каже головний 
спеціаліст відділу благоустрою та еколо-
гії управління ЖКГ Оксана Ілліч. – Такі 
території міська рада виділила у кожно-
му мікрорайоні міста. Гуляти з псом по-
близу житлових будинків, спортивних і 
дитячих майданчиків, об’єктів соціаль-
ної сфери можна на відстані не меншій, 
ніж 40 метрів. Та люди ігнорують еле-
ментарні правила безпеки.

Пес – 
це відповідальність 

«Не вмієш тримати пса – не берися», – 
вважають у Тернопільській громадській 
організації «Ноїв ковчег», яка опікується 
безпритульними тваринами. Багато со-
бак на вулицях теж колись мали госпо-
дарів.

– Ми відповідальні за тих, кого при-
ручили, – каже волонтер «Ноєвого ков-
чегу» Ірина Тареєва. – А це проявляєть-
ся і в правильному вихованні тварини, і в 
турботі про неї. Собака – не іграшка, яку 
можна викинути, коли набридне.

Безпритульні пси також дошкуляють 
людям, але карати тут уже нікого: від-
шкодування коштів на лікування поку-
саному не передбачено. 

– Суворіші вимоги повинні бути до 
власників домашніх тварин, а от з без-
притульними нам потрібно вчитися ци-
вілізовано співіснувати, – продовжує 
пані Ірина. – У розвинених країнах існу-
ють притулки й навіть готелі для собак. 
Але для всього цього необхідні чималі 
кошти…

У пошуку добрих 
господарів

Наразі ситуація з безпритуль-
ними тваринами у Тернополі прак-
тично не вирішується. Навіть опе-
рацій зі стерилізації, які б завадили 
їх розмноженню, не проводять. Для 
цього потрібна ліцензія. Отримати 
її сподіваються, коли міська рада 
завершить облаштування Центру 
стерилізації собак у селі Дичкові 
Тернопільського району. Будівель-
ні роботи тривають давно. В управ-
лінні ЖКГ обіцяють: об’єкт в екс-
плуатацію введуть уже цього року. 

А тим часом на цій території 
діє маленький притулок для собак. 
Сюди привозять псів, на яких скар-
жаться люди, хворих і великих тва-
рин. Певний час за ними спостеріга-
ють, якщо проблем немає, відпуска-
ють. 

Харчі та ліки для чотирилапих 
шукають волонтери. А також стара-
ються знайти їм добрих господарів. 

Звісно, масово не забирають додому пе-
сиків, але прилаштувати з десяток тва-
рин вдається.

– Ми не фанати й не кажемо, що соба-
ки понад людей, – зауважує Ірина Тареє-
ва. – Але хочемо наблизитися до стандар-
тів цивілізованих країн. Відстрілювати чи 
труїти собак нині забороняє закон. Люди, 
які роблять це, переходять межу вбивства. 

Починати варто 
з себе

Захисники тварин наголошують: піс-
ля того, як відкриють Центр стериліза-
ції, потрібно шукати можливість для об-
лаштування притулку. Сподіваються, що 
добровільними пожертвами допомага-
тимуть і тернополяни, які не хочуть ба-
чити на своїх вулицях зграї собак. 

Поки що від вимушеного тісного     
співіснування на одній території страж-
дають і тварини, і люди. Перші – через 
знущання, загибель під колесами авто-
мобілів... Інші – від укусів і нападів.

Як розповіла завідувач відділення 
міського відділу обласного лаборатор-
ного центру Держсанепідслужби Украї-
ни Богдана Козяр, за шість місяців цього 
року собаки покусали 270 тернополян. 
Нападали і безпритульні пси, і домашні. .

Змінити ситуацію, на думку фахів-
ців, може не війна з чотирилапими, а 
лише відповідальність двоногих. Почина-
ти варто з себе. Вигулювати собаку в на-
морднику та з повідком. Не виганяти тва-
рин на вулицю. Не залишати маленьких 
песенят у коробках біля ринку чи житло-
вих будинків. А якщо є така можливість 
– взяти собі доброго безпритульного со-
баку. Захисники тварин переконують: він 
віддячить вам турботою та відданістю.

Антоніна БРИК.
На фото: собаки 

чекають господарів...

Люди та собаки, 
або Чи винні ті, 

кого ми приручили?

Через горілку 
ледь не спалив 

товариша…
Оковита так 

затьмарила 
розум 49-річному 

мешканцю Почаєва, що 
облив свого 31-річного 
друга бензином і підпалив.

Чоловік частенько заглядав у 
чарку, жив із тимчасових підро-
бітків. Того дня, будучи вже на-
підпитку, зі своєю співмешкан-
кою зустрівся з молодшим одно-
сельцем та його дівчиною. Стар-
ший товариш запросив їх до сво-
го дому, де вони продовжували 
застілля. 

Далі події розвивалися, як у 
фільмі жахів. Чому двоє чолові-
ків почали з’ясовувати між со-
бою стосунки, достеменно неві-
домо. Одна з версій – сперечали-
ся через ревнощі. 

Довго не думаючи, підозрю-
ваний пішов у підсобне примі-
щення, взяв каністру з бензи-
ном, облив 31-річного чоловіка 
та підпалив запальничкою. Коли 
ж той почав горіти, зрозумів, що 
накоїв, і почав сам гасити поже-
жу.

Перевдягнувшись, потерпі-
лий зумів дійти до своєї сестри, а 
вже вона викликала медиків. Чо-
ловіка доправили до Кременець-
кої районної лікарні, де у нього 
діагностували 80 відсотків опі-
ків тіла. 

Медики повідомили право-
охоронців. Наразі підозрювано-
го утримують під вартою. Його 
звинувачують у замаху на умис-
не вбиство. За вчинене йому за-
грожує до 15 років позбавлення 
волі.

900 тисяч гривень –
 і на волю

Саме таку, космічну для 
пересічного українця, 
суму знайшли 

посадовці-хабарники 
з міліції та Мінхододів, 
щоб їх відпустили під 
заставу. І не київські – 
тернопільські…

Нагадаємо, трьох керівників 
підрозділів міліції та управлін-
ня Міністерства доходів і зборів 
у Тернопільській області затри-
мали 2 липня. Вони вимагали у 
підприємця 40 тис. грн за непро-
ведення позапланової перевірки. 
Подія набула значного розголосу, 
і підозрюваним обрали запобіж-
ний захід – тримання під вартою.

Однак згодом суд визначив 
суму застави, яку могли внести 
затримані, щоб не перебувати під 
час слідства за ґратами: по 300 
тисяч гривень – для кожного. Як 
повідомили в обласній прокура-
турі, всі троє внесли зазначені ко-
шти, тож їх звільнили з-під варти. 

Наразі у кримінальному про-
вадженні, яке відкрили за фак-
том одержання неправомірної 
вигоди керівниками підрозділів 
правоохоронних органів, триває 
досудове розслідування. Від за-
йманих посад підозрюваних від-
сторонили.

Міні-притулок у Дичкові потребує добрих рук 
і холодильних установок для їжі.  Хто бажає допомогти  
волонтерам «Ноєвого ковчегу» чи взяти собаку, можуть 

звертатися за тел. 097-777-52-73 (Вероніка). 
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Гірко, боляче, образливо, 
але, на перший погляд, 
цілком справедливо. 

Ми й, справді, такими є, або, точ-
ніше, ТАКИМИ СТАЛИ. Байду-
жими та безпорадними, жорсто-
кими і захланними, щасливими, 
що живемо та водночас нещас-
ними, бо живемо погано. 

…Пригадую осінь 2004-го, 
безперервні прямі телетрансля-
ції «5 каналу» з Майдану Неза-
лежності, з-під стін Верховної 
Ради, Кабінету міністрів, Адмі-
ністрації президента. Ось наша 
Юля, привітно усміхаючись, йде 
з квітами на щільні міліцейські 
кордони і легким жестом руки 
опускає щити правоохорон-
ців. Тоді вони не стріляли, те-
пер, швидше всього, стріляти-
муть. Нині є кому віддавати на-
кази «на ураження», є кому без 
довгих роздумів виконувати їх. 

Намети - на Хрещатику, 
«Сила народу» - на сцені, палкі, 
здавалося щирі, всім зрозумілі 
слова розносить холодний вітер 
над велелюдним майданом. «Ра-
зом нас багато!» - відлунює аж з 
Банкової, де «Гринджоли» стали 
поруч з пікетниками навпроти 
останнього форпосту режиму…

Потім було рішення Верхо-
вного суду, другий тур прези-
дентських виборів, була пере-
мога і найбільше в Україні свя-
то. 

Господи, та кому я про це роз-
повідаю?! Ви ж, Юліє Володими-
рівно, краще за мене, пересічно-
го «учасника Помаранчевої ре-
волюції», знаєте про все, що від-
бувалося на Майдані і поза ним. 
Ви не можете не пам’ятати, як 
спраглі за свободою українці ло-
вили кожнісіньке ваше слово, 
гаряче вітали кожен з десяти за-
декларованих кроків народного 
президента назустріч людям. 

Ви тоді були, пані Юлю, там 
і з ними. Я розумію, що ваші дії 
після революції у жодному ви-

падку не можна ототожнювати 
з ганебною діяльністю всена-
родно обраного президента та 
його нашіптувачів. Розумію і не 
звинувачую особисто вас у по-
літичній реанімації гаранта не-
окучмізму, у навмисному цьку-
ванні вчорашніх однодумців. 

Не лише мені, шановна «леді 
Ю.», імпонував ваш нерідко не-
виправданий та економічно 
необґрунтований радикалізм, 
ваше непереборне бажання 
впіймати для українців журав-
ля у небі, не маючи навіть сини-
ці у руках. 

Натомість, тінь майдану ще 
довго тяжітиме над вами через 
те, що дев’ять років тому мовч-
ки прийняли непрозорі правила 
політичної гри, мало не за руку 
привели і поставили перед наці-
єю несправжнього месію, всту-
пили у змову з тими, хто ніколи 
не вмів та й не мав наміру пра-
цювати для народу.

Ви якось сказали, що годі 
жити минулим, посипати голо-
ву попелом та варитися у влас-
них розчаруваннях. Треба дума-
ти про майбутнє, наприклад єв-
ропейське, і якомога активніше 
наближати його. Цілком з вами 
погоджуюся, проте…

По-перше, далеко не за-
вжди яскраво вираже-
ний песимізм україн-

ців можна пояснити їх баналь-
ним розчаруванням після Пома-
ранчевої революції. Нині у ба-
гатьох випадках вони почува-
ються приреченими на невда-
чі не тому, що не мають світлих 
прагнень та мрій. Люди втрати-
ли надію, що навіть в об’єднаній 
Європі, але з вітчизняними слі-
пими поводирями, хапугами-
чиновниками, корумпованими 
суддями, податківцями, міліці-
єю їм «світять» високі соціаль-
ні стандарти, гарантовані права 
та свободи, належний правовий 
захист власних інтересів. 

По-друге, обирати кра-
ще з поміж гіршого 
можна лише за умо-

ви, що такий вибір є. В Україні 
ж упродовж усіх двадцяти двох 
років незалежності зазвичай та-
сують і роздають тільки одну і 
ту ж засмальцьовану політичну 
колоду. 

Також намарно тішити себе 
ілюзіями, що не сьогодні - за-
втра до влади прийде нова ге-
нерація лідерів – самодостатніх, 
не заплямованих тотальною 
«візантійщиною». Нинішній по-
літичній еліті, якою б гнилою 
вона не була зсередини, прита-
манний надпотужний рефлекс 
самозбереження. Вона ніколи і 
нікого й близько не підпустить 
до парадних дверей своїх клано-
вих клубів, якщо претендент не 
завчить назубок кодекс публіч-
ного лицемірства та не проде-
монструє ці знання на практиці.

Зрештою, а хто завтра пред-
ставлятиме майбутню Україну у 
великій політиці? Діти, близькі 
родичі, особливо сумлінні слу-
ги та лакеї тих, хто, здається, на-
вічно засів у столичних чи міс-
цевих будинках політичної роз-
пусти.

І, нарешті, стисло про 
третю, але не останню 
за значенням, причину 

того, що українці «ні на які пло-
щі не вийдуть». У 2004-2005 ро-
ках мій хороший товариш про-
сидів у брезентовому наметі на 
холодному асфальті повстало-
го майдану у Києві з першого 
і до останнього дня революції. 
Нажив купу болячок, яких ще й 
досі не може позбутися. Тепер 
він, незважаючи на болі у спині 
та суглобах, змушений працю-
вати на будовах Росії, позаяк ні 
його вища освіта, ні висока ква-
ліфікація не знадобилися Украї-
ні. 

Також я був свідком, як під 
час протистояння зовсім не схо-

жі не «революціонерів» молоди-
ки шастали поміж сотень при-
булих на Майдан автобусів, бу-
сів і легківок з помаранчевими 
стрічками та записували їхні ре-
єстраційні номери. Ніхто тоді 
й гадки не мав, що незабаром 
на підприємців з усіх куточків 
України, які доставляли у сто-
лицю провіант та теплий одяг 
для «протестантів», почнеться 
справжнє полювання. Їх затя-
гають по судах і податкових ад-
міністраціях, доведуть до бан-
крутства, відберуть бізнес або ж 
покарають фізично.

Ви ж, Юліє Володимирівно, 
стверджуєте, що «не заплати-
ли ми ані кров’ю, ані страждан-
нями близьких нам людей». По-
миляєтеся, заплатили. Красну 
ціну – за вікторію Віктора, і ще 
дорожче – за ганьбу та сором за 
свій вибір. 

У цьому контексті особливо 
образливо за киян, які перши-
ми прийшли на Майдан, дочека-
лися, прихистили та нагодували 
сотні тисяч прибулих до столиці 
своїх співвітчизників. Та не ми-
нуло і двох років, як саме «аван-
гардисти»  почали проклина-
ти ті часи, пишучи на парканах: 
«Пробач нас, Леоніде Данилови-
чу». Власне, вже тепер - у Кача-
нівській колонії - ви достемен-
но знаєте, як це почуватися об-
дуреною та обкраденою.

В одному ви беззаперечно 
праві: організаторів у нас таки 
малувато – раз, два, три і лі-
чилка скінчилася. Та й вони чо-
мусь зовсім не схожі на ліде-
рів, які йтимуть пліч-о-пліч до 
кінця, не звернуть, не захова-
ються за спинами літніх лю-
дей та студентів перед щіль-
ними міліцейськими редута-
ми чи зграєю хлопців спортив-
ної статури з кийками у руках. 
Тільки й роблять, що без пут-
тя роз’їжджають Україною, та, 
як риба ікру, метають у нерід-

ко замовлений натовп «боро-
даті» гасла: зробимо, здолаємо, 
доб’ємося, поборемо, відмінимо, 
визволимо…

 Пустослів’я людей вже не 
гуртує – сьогодні лише конкрет-
ні вчинки чи події можуть спо-
нукати народ до рішучих дій 
- до повстання за чи до бороть-
би проти.

Яскравий приклад сти-
хійного бунту – Враді-
ївка на Миколаївщи-

ні, де доведені до відчаю люди 
вщент сплюндрували місцеве 
відділення міліції. Так, це - їхня 
неконтрольована реакція на 
страшне зло, їхня помста за сва-
вілля перевертнів у погонах, які 
по-звірячому познущалися над 
жінкою. З іншого боку, надзви-
чайну ситуацію у містечку та 
її потужне відлуння в Україні 
сміливо можна трактувати, як 
останнє, однозначне і ультима-
тивне попередження всім, хто 
хизується своєю безкарністю.

Так що навряд «нас сьогодні 
безперешкодно можуть повести 
в будь-якому напрямку без осо-
бливих зусиль та пояснень. Хоч 
на стрижку, хоч на бійню».

Переконаний: мій народ – не 
отара слухняних овець. Не раби 
вже ми, хоч якби цього комусь не 
хотілося. Як на мене, існує лише 
одна суттєва причина, яка зму-
шує українців ще й дотепер тер-
піти. Ми боїмося брати майбут-
нє «в свої руки», бо, обпікшись 
на гарячій помаранчі, дмухаємо 
на холодне різноколір’я партій-
них стягів. Не знаємо, кому по-
тім довірити нашу долю. У пере-
вернутій з ніг на голову Україні 
за великим рахунком нічого не 
змінилося. Одні і так купають-
ся у розкоші та отупіли від без-
межної влади. Інші ж, постійно 
«тушкуючись» зі своїми ідеоло-
гічними опонентами, вочевидь, 
ще не визначилися, що з нашим 
подарунком робитимуть. Хіба 
що знову, як у 2004 році,… 

 До речі, Юліє Володимирів-
но, схоже, вони вас теж зрадили. 
Чи не так?

Олег ГРУШКОВИК.

або Чи справді в Україні ніхто 
ні на які площі не вийде?..

У кінці червня засоби масової інформації поширили 
лист Юлії Тимошенко «67 робочих днів!?» У 
ньому лідер ВО «Батьківщина» з притаманною 

їй ґрунтовністю аналізує нинішні політичні реалії у 
країні та рекомендує, як сотворити «диво за 67 робочих 
днів» - на саміті країн Східного партнерства підписати 
історичну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 
У зверненні з Качанівської колонії логічно розставлені 
акценти, підкріплені фактами висновки, належно 
сформульовані змістовні рекомендації. Також у 
преамбулі читаємо:

 «Уже очевидно, що в Україні ніхто ні на які площі не вийде. 
Чи то організаторів немає, чи то організовуватися немає на-
строю, а якщо і вийде хтось, то обов’язково один про-
ти одного, за гроші і на половину робочого дня.

Не досягли ми ще духовної єдності зі своєю неза-
лежною країною, не злилися з нею на молекулярному 
рівні, як зі своїми дітьми, або батьками. Ще не вміє-
мо вболівати за неї, як за своє життя.

Не вистраждали ми так важко, як інші народи, 
права мати свій клаптик безцінної землі у Всесвіті.

Не заплатили ми за це право ані кров’ю, ані 
стражданнями близьких нам людей. А тих, хто за-
мість нас таки заплатив життям за нашу неза-
лежність, ми або ненавидимо, або проклинаємо.

Такі ми є. І тому нас сьогодні безперешкодно можуть повес-
ти в будь-якому напрямку без особливих зусиль та пояснень. 
Хоч на стрижку, хоч на бійню. Будуть водити, поки ми не дозрі-
ємо, і не візьмемо все у свої руки».

зрадили,

Нас просто 
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Вегетаріанство набирає 
обертів

Сьогодні актуальним є питання харчу-
вання, адже всі хочуть бути здоровими та 
красивими. Як відомо, багато залежить від 
того, що ми їмо. Але як досягти бажано-
го в генномодифіканому світі з домішка-
ми фаст-фуду? Багато людей вбачають ви-
хід у нетрадиційній для нашого менталіте-
ту системі харчування, а саме у вегетаріан-
стві. Те ж сталося і зі мною. 

Передбачаю, що деякі читачі при сло-
ві «вегетаріанець» іронічно посміхнуться. 
У нас чимало людей долучаються до цього 
мимоволі, бо м’ясо, риба чи навіть молоко 
і яйця при українських зарплатах стають 
елементом розкоші... 

Але вегетаріанство має кілька аспектів, 
і немалу роль відіграє прагнення жити в 
гармонії з собою та світом.

«Ми не вбиваємо тих, 
кого любимо…»

Спочатку розповім, чому я відмовила-
ся від «традиційної» їжі. Вегетаріанство є 
своєрідним маніфестом збереження тих, 
хто існує на планеті поряд з нами. «Ми не 
вбиваємо тих, кого любимо», – кажуть при-
хильники цього руху. І таких, якщо вірити 
інтернету, в світі щороку все більше. На-
приклад, серед моїх друзів з Острозької 
академії, де навчаюся, чимало не вжива-
ють м’яса роками. 

– Я вважаю, що тварини живуть не для 
того, щоб ми їх їли. Розуміння цього і від-
різняє вегетаріанців. Це просто інший під-
хід до життя, – розповідає Аліна Томілович, 
яка є вегетаріанкою вже чотири роки.

І справді, найважливішим аргументом 
на користь  відмови від м’яса є етичні мір-
кування. Вчені довели: тварини відчува-
ють свою загибель і страждають від цього..

Водночас, для декого відмова 
від м’яса стає панацеєю від хвороб. 

Платон і да Вінчі теж 
були вегетаріанцями
Ідея вегетаріанства не нова. 

Сьогодні у світі  існує дві основні 
моделі харчування: західна і ведич-
на (східна). Західна була сформо-
вана не так давно – в 19 ст. – і роз-

глядає людину як фізичне тіло,  будівель-
ним матеріалом для якого є білки, жири та 
вуглеводи. Згідно зі східною моделлю, яка 
формувалася впродовж тисячоліть, люди-
на – це ще й тонке тіло, яке отримує енер-
гію з навколишнього світу, в тому числі че-
рез їжу. 

У різні часи серед вегетаріанців було 
багато відомих людей – наприклад, Пла-
тон, Плутарх, Леонардо да Вінчі. Сам тер-
мін похожить від латинського «vegetus», 
тобто «здоровий, свіжий, бадьорий», і спо-
чатку позначав не модель харчування, а 
гармонійний, з філософської точки зору, 
спосіб життя. 

За стіл – у доброму настрої 
Cтосовно вегетаріанського меню, то 

воно може бути дуже різноманітним. По-
вноцінно харчуватися можна і без м’яса. 
Замість нього вживають молочні продук-
ти, свіжі та тушені овочі й трави, фрукти і 
ягоди, зернові та бобові, насіння, горіхи, су-
хофрукти, мед та інші дари бджільництва. 

Однак важливо не лише те, що ми їмо, 
але і як це робимо. Споживати продукти 
потрібно з  доброзичливим настроєм. Не 
варто поспішати і метушитись. Кількість 
їжі має бути невеликою: в ідеалі – скільки 
поміститься в двох долонях, складених ра-
зом. 

Їсти краще вдома. І готувати самому: з 
позитивними думками,  почуттями любові 
та вдячності, з простих продуктів, що спри-
яють поповненню життєвих  сил. 

… Думаю, ще не один рік будуть ламати-
ся списи довкола проблеми, чи є життя без 
м’яса. Цією публікацією я не ставила собі за 
мету агітувати когось за такий спосіб хар-
чування. Дала лише вегетаріанський харч 
для роздумів... 

Віра ХОМ’ЯК.

Корисні та освіжаючі 
літні чаї

Може видатись дивним, 
але у спеку найкраще освіжить 
чай, а не газовані напої, шкід-
ливі для здоров’я. Пропонуємо 
кілька корисних рецептів. 

Паризький чай: чорний 
чай 135 мл, апельсиновий сік 
135 мл, сік 1/2 лимона, лимонна це-
дра, мускатний горіх, цукор за сма-
ком.

Чорний чай, свіжі соки апельси-
на і лимона, трохи лимонної цедри 
змішати і довести до кипіння, але не 
кип’ятити. Налити в склянку, додати 
цукор. Можна натерти трошки мус-
катного горіха.

Чай м’ятний із цитрусовим со-
ком: 175 г цукру, 600 мл чаю, 300 мл 
апельсинового соку, 150 мл лимон-
ного соку, скибочки одного апельси-
на і лимона, лід, ягоди полуниці, лис-
тя м’яти.

Залити цукор чаєм, додати апель-
синовий та лимонний соки, скибоч-
ки апельсина і лимона. Кожен ке-
лих з напоєм прикрасити ягодою по-
луниці та двома листочками м’яти. 
Охолодити в холодильнику або по-
класти шматочок льоду. Такий чай 
добре пити у спекотний літній день. 

«Морський бриз»: пучок свіжої 
м’яти, 2 ст ложки зеленого чаю, 3 ч 
ложки цукру-піску, зелене яблуко, 
половинка лайму.  

Заварити 1,5 л чаю, процідити, 
додати крупно нарізану м’яту і цу-
кор. Очистити велике зелене яблу-
ко від серцевини і нарізати його ку-
биками. Яблуко разом із лаймом до-
дати до гарячого чаю й поставити 
охолоджуватися. Подавати з льодом. 

Для при-

краси можна використовувати ски-
бочки лайму чи лимона.

Літні тонізуючі 
та заспокійливі трав’яні чаї

Тряв’яні тонізуючі допомагають 
впоратися із безсонням. У спеку їх 
краще вживати з льодом.

Для зміцнення організму: 3 г су-
шеного листя суниці, ожини, чорної 
смородини, 10 г звіробою, 10 г че-
брецю, 200 мл води. Суміш сушених 
трав залити кип’ятком у фарфорово-
му чайнику, настоювати 7-10 хв. 

Для поліпшення обміну речовин: 
12 г сушеного листя брусниці, 10 г 
цукру, 200 мл води. Залити окропом, 
настоювати 10-15 хв. 

При безсонні: листя м’яти пер-
цевої (1 частина), меліси (1 части-
на), кореня валеріани (1 частина), 
листя і квіти татарника колючого (1 
частина). Залити склянкою окропу, 
настоювати 30 хв, процідити.

Тонізуючий чай стимулює цен-
тральну нервову систему, позитив-
но впливає на печінку, регулює тиск, 
вміст цукру в крові, знімає втому, 
підвищує розумову і фізичну пра-
цездатність. Серед трав, що володі-
ють таким ефектом, - м’ята перцева, 
шипшина, дягель, листя суниці та 
смородини, квіти і листя конюшини, 
лимонник, лаванда, любисток. Най-
краще пити тонізуючий чаї вранці. 

Заспокійливий чай зніме напругу 
і дратівливість після робочого дня, 
поліпшить сон. Його найкраще пити 
увечері. Горнятко ароматного чаю, 
до складу якого входять глід, меліса, 

звіробій, іван-чай, листя малини, 
ромашка, чебрець, чебрець 

або пустирник пода-
рує не лише здоро-

вий сон, а й легке 
і приємне пробу-
дження.

Відомий український сатирик-гуморист Остап Вишня, сам за фахом 
медик, низько схиляв голову перед мудрістю свого народу, у тому числі й лі-
карською. Мандруючи влітку 1923 року селами України, письменник запи-
сав для своїх фейлетонів та усмішок низку шептань, почутих від простого 
люду. Ця народна  медицина - цікава й оригінальна. Може, й помічна.  

Від вивиху. Замовляю кості рожденному, хрещеному (ім’я) од вивиху й зси-’я) од вивиху й зси-я) од вивиху й зси-
лаю на очерети, на болота. І тут тобі не стояти, червоної крові не пити, кості не 
сушити. Не я помагаю, Бог помагає.

Від хвороби на очах. Господи, поможи! Пресвята Богородице, Мати помощ-
нице. Стань мені в поміч, у рожденного, молитовного (ім’я) біль з ока зігнати. 

Їхав святий Юрій на білім коні з білими хортами білого зайця ловити. Білого 
зайця не впіймали - у рожденного, молитовного, хрещеного (ім’я) біль з ока із-’я) біль з ока із-я) біль з ока із-
ігнали. 

Йшли три отці святі, за ними три звірі люті: перший - чорний, другий - білий, 
третій - сірий. Як уздріли - біль всю з’їли. Тьху! Тьху! Тьху!   

Від зубного болю. Місяць у небі, медвідь - у лісі, камінь - у полі, всі ви, три 
брати, як зійдетесь у поле гуляти, тоді тільки в (ім’я) молитовного й хрещеного 
почнуть зуби грати. Тьху! Тьху! Тьху!    

Остап Вишня зробив примітку, шо це тричі «тьху!» обов’язкове при кожному 
шептанні. Інакше воно не допоможе.  

А що думають лікарі? 
Як вегетаріанство впливає на організм 

і чи можна замінити рослинною 
їжею м’ясо? Відповідає Андрій 

ЗАРУСІНСЬКИЙ, лікар-методист обласного 
Центру здоров’я.

– Як кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Замі-
нити можна все, але настільки це буде доцільним, ви-
рішує організм. Добре, якщо відреагує чудово, але бу-
вають і негативні наслідки – недомагання, слабкість. 

– Кому ж вегетаріанство приносить користь, а 
для кого небажане?

– Немає такого поділу. Коли комфортно бути веге-
таріанцем, то чому б і ні? Але якщо ви вирішили від-
мовитися від м’яса, риби, найкраща порада – робити 

це під контролем лікаря. Не зайвим буде пройти медичне обстеження. Взагалі, сказа-
ти, що вегетаріанство – це добре чи погано, не можна. Хоча вчені довели: коли твари-
на відчуває, що її вб’ють, у неї починає виділятися адреналін. А це не найкращим чи-
ном впливає на людину. Рослини, з цієї точки зору, більш «спокійні»  і сприяють під-
триманню емоційної рівноваги.

– Під час вагітності жінці-вегетаріанці треба вживати м’ясо для нормального роз-
витку дитини?

– Знову ж таки, все індивідуально. Якщо жінка не вживає м’яса, то різкий початок 
прийому може навіть нашкодити. У мене є знайома вегетаріанка, яка народила, не 
вживаючи м’яса. Дитина здорова, розумна, повноцінно розвивається. Кожен має при-
слухатися до себе, лише щоб це не приносило шкоди.

Цілющі краплини 

народної медицини

Ковток прохолодного
 і корисного задоволення

Шепти (замовляння), 
записані Остапом Вишнею

Без м’яса та риби 
життя існує
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Євровалюта втрачає довіру
Євро втрачає популярність у 

якості валютного резерву. Налякані 
кризою в Європі, фінустанови у всьо-
му світі вирішили триматися від грі-
ха подалі, і у випадку необхідності об-
межитися мінімальними втратами. Єв-
ропейський центробанк оприлюднив 
звіт, згідно з яким, за підсумками ми-
нулого року, частка євро у валютних 
резервах впала до 23,9 відсотка. Нато-
мість, американський долар укріпився 
- майже до 62 відсотків. 
Кожен восьмий житель 
РФ вважає: 
Чечня - це вже не Росія

Чверть росіян були б раді від-
діленню Чечні від Росії, а 12 відсо-
тків вважають, що таке відділен-
ня фактично відбулося, свідчать ре-
зультати соціологічного опитуван-
ня Левада-центру. Водночас, 13 від-
сотків респондентів проти такого роз-
витку подій, але готові з ним змирити-
ся. Десять відсотків вважають, що цьо-
му слід перешкодити будь-якими засо-
бами, включаючи військові. При цьо-
му, лише два відсотки росіян оцінюють 
обстановку на Північному Кавказі як 
благополучну. 16 відсотків назвали об-
становку в регіоні спокійною, 61- на-
пруженою, 11 - критичною, вибухоне-
безпечною. 
ЄС має понад 502 млн. 
мешканців

Сьогодні на території Євросоюзу 
проживає майже 502,5 млн. осіб. ЄС 
має найбільший ринок товарів та по-
слуг у світі: сукупний ВВП країн-членів 
ЄС торік склав $16 трлн. 92 млрд., ви-
передивши США з показником $15 
трлн. 685 млрд., що в розрахунку на 
одну особу становить $31607. До скла-
ду ЄС входять 28 країн. Щодо подаль-
шого розширення, то кандидатами на 
членство у Євросоюзі є Ісландія, Туреч-
чина, Сербія, Чорногорія та Македонія. 
Розцінюються як потенційні кандида-
ти, які ще не подали заявку на член-
ство, - Боснія і Герцеговина й Косово. 
Також заявку надіслала Албанія. 
Північна сусідка 
видворить 
700 тисяч українців?

700 тисячам українських мігран-
тів загрожує заборона на в’їзд до Ро-

сії, заявив глава російської Феде-
ральної міграційної служби Костян-
тин Ромодановський. Він прокомен-
тував ситуацію щодо українських гро-
мадян, котрі нелегально працюють на 
території РФ. За даними згаданого ві-
домства, число українських трудових 
мігрантів склало торік у сусідній дер-
жаві понад 1,3 мільйона осіб, із них 
більше мільйона працюють без оформ-
лення документів. Голова правозахис-
ної організації «Громадянське спри-
яння» Світлана Ганнушкіна вже бага-
то років займається проблемами тру-
дових мігрантів. Вона впевнена: зая-
ви Ромодановського з приводу укра-
їнських нелегалів, не що інше, як по-
літика. На її думку, стосунки двох дер-
жав відбиваються на житті й пробле-
мах звичайних громадян. А на думку 
експертів у галузі міграційної політи-
ки, керівництво ФМС по-старому нама-
гається вирішити проблему, борячись 
з наслідками, а не з причинами. 
Британця врятувала… 
вибоїна на дорозі

Життя 65-річного британця Рея 
Лі врятувала вибоїна на дорозі, пові-
домляє «The Daily Mail». Проблеми із 
серцем у Лі почалися вдома, під час фі-
зичних вправ. На момент госпіталізації 
його пульс становив 190 ударів на хви-
лину. Медики діагностували потенцій-
но смертельний серцевий ритм - шлу-
ночкову тахікардію і вирішили у лікар-
ні зробити Лі укол, який би зупинив 
його серце, а потім запустили б його 
знову. Але завдяки поганій дорозі до 
госпіталю у графстві Уїлтшир, потра-
пивши у вибоїну, кушетка із пацієнтом 
підстрибнула і він впав. Після цього, на 
величезний подив медиків, серцевий 
ритм чоловіка нормалізувався. І вже че-
рез два дні пацієнта виписали додому. 
Єгипетська революція 
докотилася 
до популярних курортів 

Продовжує лихоманити револю-
ційний Єгипет. Акції прихильників та 
противників усунутого від влади пре-
зидента Мурсі дісталися популярних 
курортів Хургади та Шарм-ель-Шейху. 
Там посилили заходи безпеки - мітин-
ги супроводжує поліція, інфраструк-
турні об’єкти охороняють вояки. Про-
те провідні світові туроператори від-
значають: іноземні туристи продовжу-
ють прибувати до Єгипту, хоча потік і 
зменшився. Зокрема, з України замість 
мільйона відпочивальників полетіло 
300 тисяч. 

ЦВК обрала нового голову

Шляхом таємного голосування 
головою Центральної виборчої ко-
місії обрали Михайла Охендовсько-
го. За його кандидатуру проголосува-
ли 11 членів ЦВК із 14 присутніх. Ново-
обраний голова пробуде на своїй поса-
ді до червня 2014-го року. Варто нага-
дати, 4 липня парламент припинив по-
вноваження уже екс-голови ЦВК  Воло-
димира Шаповала. Новим членом комі-
сії обрали Олександра Копиленка. 
До рейтингу багатих країн 
світу Україні далеко

У рейтингу Світового банку най-
багатших країн за рівнем валово-
го доходу на душу населення Украї-
на посіла 136-е місце. В країні на лю-
дину припадає $3,5 тисячі. Перше міс-
це дісталося Монако. Також до п’ятірки 
увійшли Ліхтенштейн, Бермудські ост-
рови, Норвегія, Швейцарія. США посі-
ли 18-е місце з показником $50,1 тися-
чі. Також до категорії багатих країн по-
трапили Антигуа і Барбуда, Чилі, Уруг-
вай. Ще кілька країн, у тому числі Ірак, 
Беліз і Албанія, опинилися у категорії 
держав із доходами вище середнього. 

Світовий банк помістив Росію та-
кож у списку країн з високим рівнем 
доходів на душу населення. 
«Хрущовки» таки будуть 
марафетити

Санацію застарілого житлового 
фонду найперше почнуть проводити 
у невеликих містах України, заявив 
директор департаменту житлової 
політики Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та ЖКГ Ві-
талій Шаповаленко. Наразі відомство 
розробляє техніко-економічне обгрун-
тування санації житлових кварталів і 
модернізації систем теплопостачання. 
За словами Шаповаленка, коли питан-
ня з фінансуванням проекту вирішать, 
його почнуть реалізовувати у кварта-
лах старої забудови Тернополя, Ново-
волинська, Чернівців, Черкас і Бер-
дянська. Обсяг робіт експерти оці-
нюють мінімум у 400 млрд. грн.
Бідніємо…

Реальні доходи українців не-
впинно знижуються попри підви-
щення офіційних зарплат, про яке 
рапортує Держстат. Відбувається 
це через знецінення зарплат у кон-
вертах. Навіть офіційна статисти-
ка говорить про низьку купівельну 
спроможність українського гаман-
ця. Середньостатистичний грома-
дянин має можливість заощаджува-
ти близько чотири відсотки доходу, 
тим часом, як на харчування витра-
чає 53 відсотки, заявляють в Інсти-
туті демографії, посилаючись на свої 
дослідження. 
Робітничі професії 
втратили популярність

Українці більше не хочуть пра-
цювати, як простий робочий клас, 

тобто, робітничі професії їм не ці-
каві, розповіли у Київському моло-
діжному центрі праці. Одними з най-
більш непопулярних професій в Укра-
їні тепер є слюсар, токар,   електрога-
зозварник, водій, касир. А ось фахівці 
сфери продажів, медичної сфери, стра-
ховики, інженери і програмісти зараз є 
найбільш затребуваними на вітчизня-
ному ринку праці. 
Рада поповнилася 
мільярдером з Росії

За повідомленням ЦВК, на про-
міжних виборах народного депута-
та у 224 окрузі в Севастополі пере-
міг самовисуванець Вадим Новин-
ський. За нього проголосували 53,41 
відсотка виборців. Журнал «Форбс» 
оцінює стан 50-річного Вадима Новин-
ського у $1,9 млрд. Новоспечений нар-
деп отримав українське громадянство 
торік у квітні. Відповідний указ підпи-
сав Президент. До цього Новинський 
був громадянином Росії. Він є засно-
вником фінансово-промислової групи 
«Смарт-холдинг», займається металур-
гією, нафтою, газом, кораблебудуван-
ням. Контролює Херсонський і Чорно-
морський суднобудівні заводи, компа-
нії групи «Верес», банк «Юнекс», є пре-
зидентом ФК «Севастополь». Новин-
ський - бізнес-партнер найбагатшого в 
Україні олігарха Ріната Ахметова. 
«Свобода» сформує 
«тіньовий» уряд

ВО «Свобода» сформує уряд наці-
ональної альтернативи, повідомляє 
прес-служба об’єднання. Організаці-
єю роботи «альтернативного уряду» 
буде займатися її майбутній керівник - 
народний депутат Олександр Сич. Про-
граму дій сформують у відповідності 
із «Програмою захисту українців»: на 
основі досвіду діяльності у місцевих 
радах та системної законодавчої робо-
ти у Верховній Раді. Основне завдання 
«альтернативного уряду» - постійний 
контроль та моніторинг за діями чин-
ного Кабміну.

Україна Світ

Потяг з нафтою, що зруйнував містечко, 
їхав без... машиніста

До кінця року водії повинні 
поміняти старі права

В Україні обмежили дію водійських прав. Так, пра-
ва категорії А, А1, і В1, які видали після 13 березня 2013 
року, дійсні протягом 20 років із дати видачі. Тим, у кого 
у правах вказані інші категорії - міняти треба раз на 10 
років, йдеться в новій постанові Кабміну. Водійські пра-
ва видаватимуть у вигляді картки з безконтактним елек-
тронним носієм всередині. За бажанням водія, на чіп за-
несуть додаткову інформацію про його реєстрацію та бі-
ометричні дані: оцифровані відбитки пальців, фото і під-
пис. Зараз видача й обмін водійських прав обходиться у 
суму від 198 до 233 гривень. До 1 січня 2014 року всім 
водіям потрібно поміняти свої права радянського зраз-
ка на нові. 

Число жертв аварії потяга з нафтопродуктами у Ка-
наді зросла до п’яти, але, ймовірно, не стала остаточною. 
Доля ще десятків людей залишається нез’ясованою, повідо-
мляє «Euronews». Потяг зійшов з рейок і загорівся у місті Ляк-
Мегантік, що в провінції Квебек. Величезна пожежа та вибухи 
цистерн повністю зруйнували центр містечка з магазинами та 
житловими будинками. Що призвело до трагедії наразі не вста-
новили. Відомо лише, що потяг стояв без машиніста на стоянці 
у сусідньому містечку Нант упродовж багатьох годин. Із невідо-
мої причини гальмівна система відімкнулася і склад із 73 ваго-
нів рушив до Ляк-Мегантік, де й зійшов з рейок. 
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Струни серця

Немов початок
За тижнем тиждень, 
             плине,
     місяць, рік,
Вже наших днів
            у нас багато...
Годинник долі

здійснює свій лік.
І кожен день –

немов початок,

Мене ти відкриваєш,
          я тебе,

Нас спільна
      обіймає хата,
Дітьми благословенний 
 кожен день,
І кожен день –

немов початок.

Чи тиснуть хмари,
а чи сонця знак –

Для нас усе – 
завжденне свято.

Бо знаєм –
кращого таки нема.

...І кожен день –
немов початок.

Щодень бентега
груди наповня,

Удвох ідемо
                 через час ми,

Бринить любові
вкотре тятива,

І кожен день –
немов початок.

День без тебе
День без тебе –

неначе в тумані,
день без тебе –

               пагілля сухе,
І трава вже не вруниться –

в’яне,
Навіть те, що цвіло –

       не цвіте.

І по-іншому птахи
                       співають,
І води уже смак
       не такий,
І здається (чому так,
       не знаю),
Що в майбутнє згоріли
       мости.

Але гріє надія
      пресвітла:
Сонце долі вже завтра
      зійде,
Твоя усмішка поруч
      розквітне
І осмути туман
         розжене. 

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Статистика свідчить:
- приблизно70 відсотків чолові-

ків мають позашлюбні зв’язки;
- лише 25 відсотків з них розлу-

чилися; і тільки 15 відсотків розлу-
чених чоловіків не проти поновити 
шлюб з колишніми дружинами.

Отож, як поводитися з чолові-
ком, у якого часто влучають стріли 
Амура? Більшість з нас зчиняє га-
лас, влаштовує сімейні сцени, влас-
не робить усе, аби ще більше від-
штовхнути чоловіка від себе. Хоча 

насправді,  хоче володіти ним без-
роздільно. Як же досягти того, щоб 
не втратити коханого назавжди?

Психологи радять:
- Будь витриманою і поводь-

ся з гідністю. Твоя поведінка заін-
тригує його (де очікувані докори 
та сльози?), а це саме те, до чого 

слід прагнути: нехай подивиться 
на тебе іншими очима й згадає та-
кою, якою покохав. Намагайся ви-
кликати у нього не жалість, а ба-
жання.

- Вигравай час. Умій володіти 
собою. Будь стриманою і терпля-
чою, не заганяй його у глухий кут 
ультиматумами на зразок: «Якщо 

Цілком  випадково мені по-
трапила до рук нова тернопіль-
ська газета «Наш ДЕНЬ»: я при-
їхала до сестри на вихідні зі 
Львова. Скажу одразу: у тижне-
вику мені сподобалося все – від 
першої і до останньої сторінки. 
А найбільше – «Сімейне гніздеч-
ко». Зачепив, як кажуть, за живе 
лист Надії С. «Душа підказує 
одне, батьки радять інше». Ав-
торка ділиться своїм хвилюван-
ням з іншими читачами, адже її 
коханого, який недавно повер-
нувся з тюрми, батьки не хочуть 
бачити своїм зятем. Колись я 
пережила подібне: мій теперіш-
ній чоловік теж відбував термін 
покарання. Мама  з татом дуже 
відраджували мене від цього 
шлюбу. Тоді я сердилася, проте з 
роками зрозуміла: вони просто 
хвилювалися за мене. Думаю, 
батьки Надії теж бажають донь-
ці тільки добра. Однак чи може-
мо ми наперед знати, що нас че-
кає? 

У моєму випадку все склало-
ся гарно. Чоловік викреслив із 
свого життя сумнівних друзів, 
після роботи спішив додому, а 
не до бару, як раніше. У нас на-
родилися три красуні-донечки. 
Усю домашню роботу ми з Во-

лодимиром досі ділимо на двох. 
Він – чудовий батько. Тепер 
мама з татом тішаться за нас, і 
я – теж: тим, що колись їх не по-
слухала.

Моя ж сестра, на відміну від 
мене, вийшла заміж за хлопця 
із заможної порядної родини. 
Батько його займався бізнесом, 
мати вчителювала. Спочатку у 
їхній сімї теж був лад і спокій. А 
потім Олега ніби підмінили. По-
чав заглядати у чарку, а далі на 
чужих жінок. Замість того, аби 
принести зарплату додому, тра-
тив гроші на горілку та коханок. 
До дітей ставився, мов до чу-
жих. Врешті, сестра розлучила-
ся з Олегом. Інколи він навіду-
ється до синів. Прикро дивити-
ся, що стало з колись вродливо-
го розумного чоловіка. 

Отож, чи завжди ми залиша-
ємося такими, як нас виховали 
батьки? Життя часто вносить 
свої корективи. І пияк може ста-
ти людиною, а, може, і ні. Бага-
то залежить від обставин, сили 
волі, людей, які поруч. Тому ра-
дити щось конкретне Надії – 
важко. Хіба одне – слухати лише 
своє серце.

Олена ВЕРБИЦЬКА,
м. Львів.

приїхати. Де ж він так довго? Надворі 
уже давно ніч, а Віктора усе нема. Тіль-
ки тіні на стіні складають їй компанію.

 Ні, здається, крізь дощ таки чути, 
як гуде машина. Вибігла надвір, назу-
стріч слабенькому світлу, що прорізу-
вало темряву. То справді був Віктор.

- Не хвилюйтеся, мамо. З Олегом 
усе буде добре. Найстрашніше – позаду. 
Місяць-два полікується і вернеться до-
дому.

Наступного дня відвідала сина. 
Ніби вже веселіший Олег, а в очах все 
одно – тривога.

- Іванко там, у лікарні, мамо. І Мару-
ся з Миросею у сусідки.

Як же вона раніше не зрозуміла 
сина? Того, чого він так довго не нава-
жувався сказати? Не тільки про Іванка, 
а й Таниних доньок.

- Я поїду туди, заберу їх усіх.
Тепліли сині-сині Олегові очі.

- А дамо раду, мамо?
- Дамо, не переживай, сину, - сказала 

і відчула, як на душі стало легко-легко.
Вона їхала і боялася. Що скаже Ма-

русі і Миросі, як зустрінуть її дівчатка? 
А вийшло все дуже просто.

- Ви Віра Миколаївна? – перепитала 
жінка, на яку Олег залишив дівчаток. 
-  Заходьте, вони знають про вас. Олег 
розповідав, що у них є бабуся.

Дві пари синіх-синіх очей, майже та-
ких, як у її сина, дивилися злякано і не-
довірливо. Боялася дихнути, сказати 
щось не так.

- Збирайтеся, поїдемо до тата, - тіль-
ки й мовила.

Теплі дитячі руки обняли її за шию.
- Відтепер усе буде добре. Не плач-

те, мої маленькі, - витирала сльози, що 
котилися по дитячих личках, і плакала 
сама.

Про кохання

А липень нагадує 
про тебе

У медовому ароматі квітів загубилося наше 
кохання. Ось уже майже два роки як ми розійшли-
ся з тобою. Без довгого прощання, болючих слів. 
Але на душі і досі гірчить. Від того, що ми не ра-
зом. Що клятви про вічне кохання виявилися 
лише словами.

Кілька днів тому з вікна автівки я випадко-
во побачила тебе. Ти заклопотано кудись спішив. 
Може, у справах. А, може, до іншої, тепер коханої 
тобі людини.

Ти не помітив мене. Та і я бачила тебе лише 
мить. Автівка зникла за поворотом. Як наше по-
чуття, що закотилося кудись далеко, за горизонт. 
І тільки липень та аромат медових квітів нагаду-
ють про тебе. Ми були такі щасливі у літі...

Ірина ТЕРНОВИЧ.

Наше літо втекло в позачасся, наче неслухняне ді-
вчисько. Лише моя душа й досі прибігає на роздоріжжя, 
де колись не дочекалась тебе. Як і тоді, стоїмо удвох з 
липнем. Мовчимо. Згадуємо… 

Якось випадково зустріла тебе. Ледве упізнала. Хлоп-
чиську з перестиглими карими очима, що трапилось з то-
бою? Сивина, смуток в очах, заклопотаність. Ти став ін-
шим. Таким далеким і чужим. «Ти мені простила, що 
тоді… не  приїхав?, - запитував винувато. - Я не міг зізна-
тися… У мене вже була інша…». 

Я завжди хотіла розповісти тобі, як сама тоді долала 
довгу вечірню дорогу. Як липень зціловував мої сльози. 
Як сумувала наша доля… Але при зустрічі зрозуміла: не-
доречно це все. 

Ти нарікав на життя, роботу, на весь світ. У твоїх ру-
хах було стільки невпевненості, а в голосі - роздратуван-
ня. «Ти щасливий?» - запитала я. «Щастя? Казки то все!» 
- відповів. 

Романтику, ти ж писав такі гарні вірші. «По вранішніх 
росах йшли наші долі – щасливі і босі. Їм небо всміхалось 
і благословляло. Їх сонце на руки-промінчики, аби зігрі-
ти, узяло…». 

Я поспішала сказати тобі «до побачення».  Пам’ятатиму 
лише твої закохані вірші. «Ти прийшла із далеких зір і со-
лодко серце забилось.  Біля долі моєї спинилась…».

Невже це справді був ти?
Ольга ЧОРНА. 

гніздечко
Сімейне

ти її негайно не кинеш, між нами 
усе скінчено!» Досить часто ко-
ханці набридають одне одному. До 
речі, чоловіки байдужіють значно 
швидше. І тоді розуміють, що най-
рідніша, найближча-саме дружи-
на. 

- Стеж за своєю зовнішністю. У 
період «очікування» спробуй змі-
нити свій імідж. Нова зачіска, ма-
саж, схуднення, щось модне з одя-
гу замість старого вицвілого хала-
та...

- Не відпускай його далеко. На-
віть якщо він пішов з дому ніби-
то назавжди, знаходь привід для 

зустрічей: обговорити проблеми 
сина чи доньки (він же батько)... 
Не уникай зустрічей з ним у дру-
зів чи в інших місцях. Будь вина-
хідливою і зроби ці зустрічі при-
ємними для нього. Нехай собі по-
рівнює...

- Дай зрозуміти, що кохаєш 
його. Це твій козир: ніхто ніколи 
не кохатиме його так, як ти, і ніде 
на нього так не чекають, ніде він 
не знайде такого затишку, як удо-
ма.

- І ще – нехай ревнує! Однак 
будь обережною, аби твій флірт не 
зайшов надто далеко.

Сокровенне
По вранішніх росах йшли 
наші долі – щасливі і босі…

Слухайте лише 

Після прочитаного  
у «Сімейному гніздечку»

Жінкам на вушко Не відпускайте 

Просто життя 

За вікном моросив дощ. 
Віра Миколаївна тривожно 
вдивлялася у нічну темінь. 

Чекала, що ось-ось її розітне 
світло фар, з’явиться машина 
старшого сина і вона врешті 
почує давно очікувану звістку. 
Серце завмирало маленьким 
клубочком,  мов злякана пташка. 
Чекала сина і водночас боялася 
почути не те, на що сподівалася. 
А дощ падав і падав. Ще й світло 
вимкнули. Сумно колихався 
тоненький вогник свічки, 
кидаючи на стіни печальні тіні 
від її самотньої фігури. І треба 
ж було такому трапитися ? Ще 
позавчора Олег, її молодший син, 
був веселий і здоровий. А вчора 
«швидка» мчала його до районної 
лікарні з серцевим нападом.

Віра Миколаївна зітхнула. З ним, най-
меншим, мала вона якось найбільше кло-
потів. Старші вивчилися, давно уже мали 
свої сім’ї. А Олег ніяк не міг знайти міс-
ця у житті. Може, все почалося відто-
ді, як ішов до армії. Оленка, сусідська ді-
вчина, обіцяла його чекати, і Віра Ми-
колаївна вже подумки називала її неві-
сткою. Але не так сталося. Олег ще й року 
не прослужив, як дівчина вийшла заміж. 
Від сина ішли коротенькі сухі листи, ніби 
вона, мама, була у чомусь винна. Після ар-
мії Олег додому не повернувся. Прислав 
Вірі Миколаївні лише вітальну листівку з 
днем народження і повідомлення, що їде 

гостювати до друга у Херсон. 
А, якщо знайде роботу, то 
там і залишиться.

Віра Миколаївна образи-
лась. Як же це так? Щоб на-
віть додому не заїхати?

Син з Херсона писав рід-
ко, і в котромусь з листів, 
ніби між іншим, повідомив, 
що збирається одружува-
тися. Вона знову не розумі-
ла його: як так, без батьків-
ського благословення?

Олег приїхав зовсім не 
тоді, коли його чекали. При-
їхав на похорон батька. Ніх-
то й не сподівався такої біди. 
«Серце…» - розвели безсило 
руками лікарі.

У Віри Миколаївни від 
цієї згадки затерпає усе тіло. 
«Тільки б з Олегом було усе 
добре», - хапається за ниточ-
ку надії думка.

А тоді, у цей чорний день, 
намагалася врешті всовісти-
ти сина. Чому так довго не 
їхав, чому і тепер – сам, без невістки, якої 
вона в очі не бачила, а батько вже й не по-
бачить.

- Їй не можна їхати у таку далечінь, 
мамо. Таня чекає дитини. Ось народить-
ся маля, тоді й приїдемо усі.

Вже й не сердилася.
- Гарна вона, твоя Таня? Добра? – роз-

питувала сина, який навіть фотографії 
дружини не привіз.

- Дуже гарна. І добра. Тобі Таня сподо-
бається, мамо…

Але через п’ять місяців Олег знову 

приїхав сам. Чорний якийсь, на себе не 
схожий.

Віра Миколаївна кинулась до сина: що 
сталося? Де Таня, де мале?

 - Нема більше Тані, мамо. Нема…
Уже пізніше дізналася , що Таня, її не-

вістка, була сиротою. Виховувала сама 
двох дівчаток-близняток – душного літа 
чоловіка навіки затягнув водяний холод-
ний вир. Працювала учителькою молод-
ших класів. У школі, де їхня бригада пере-
кривала дах, її і зустрів Олег.

Чому не написав матері про це рані-
ше? Не розповів, коли приїжджав на по-

хорон батька? Не хотів її вкотре 
тривожити. Таня справді чекала 
дитини, але лікарі заборонили 
їй народжувати – хворі нирки.

Вона не послухала нікого. Хо-
тіла подарувати Олегові, який так 

любив її дівчаток, сина. Але все обернуло-
ся трагедією. Так швидко, що він навіть не 
встиг натішитися повідомленням моло-
денької медсестри: «У вас син». За хвилину 
усі заметушилися, забігали, його Таню пе-
ревезли у реанімацію. А ще за якусь мить 
почув страшні слова: «Відмовили нирки».

Не вірив у те, що сталося. Не хотів ди-
витися на білий згорток, де лежав його 
син. Крихітне створіння, яке стало при-
чиною смерті тієї, яку він дуже любив.

Кинув усе:  маленького Іванка ще в лі-
карні, попросив сусідку доглянути дівча-
ток Марусю і Миросю, а сам приїхав додому.

Віра Миколаївна заспокоювала сина. 
Нічого, ось зберуться вони і поїдуть, за-
беруть Іванка. Вона сама ще виростить  
онука. Та слова мало допомагали. Олег 
ходив сумний, задуманий. Ніби хотів ще 
щось сказати, а не наважувався. Якось 
почав збирати речі.

- Ти куди, сину?
- Поїду в Херсон, мамо. Іванка уже ма-

ють виписати з лікарні. І…
Неприродна блідість заливала Олего-

ве обличчя. Прямо на очах у Віри Микола-
ївни осідав на землю. Вона гукнула сусі-
дів. Хтось побіг за фельдшеркою до мед-
пункту. Звідти викликали «швидку». У 
районі лікарі кинули одне, таке гірке сло-
во: серце. У неї болісно стиснулося своє – 
згадала недавню смерть чоловіка.

Її випровадили додому. Біля Олега за-
лишився старший син. Обіцяв сьогодні 

*    *    *

У невеличкому селі на Теребовлянщині  живуть вони усі: бабу-

ся Віра Миколаївна, тато Олег, донечки Маруся і Мирося, син Іван-

ко. Він ще  зовсім малий. А от дівчатка – надійні бабусині помічни-

ці. Іванка няньчать, корову пасуть, у хаті прибирають.

Я побувала у цій незвичайній, осяяній тихою, такою зримою лю-

бов’ю, сім’ї. Пахнула дитинством свіжоскошена трава. Віра Микола-

ївна пересипала цукром на зиму малину. Дівчатка вернулися з лісу 

– ходили по суниці.
- Бабусю, - бігли наввипередки, - це тобі…

Над букетами суниць, які червоніли спілими ягодами, - усміхне-

ні личка. В очах просинь літнього неба – тепла, щира.

Віра Миколаївна пригортала до себе малого Іванка. Пригортала 

Марусю і Миросю. Десь за лісом уже накрапав дощ. А прямо над їх-

ньою хатою сходила райдуга. Кольори у ній були світлі, веселі.

Зіна КУШНІРУК.

чоловіка далеко

своє серце

Про любов устами відомих 
«Коли приходить кохання, душа наповню-

ється неземним блаженством. А знаєш чому? 
Тільки від того, що ми уявляємо, нібито прий-

шов кінець самоті» (Гі де Мопассан).
«У коханні головне – несподівано з`явитися 

й вчасно зникнути» (Теодор Драйзер). 
«Треба бути трохи схожими, щоб розуміти 

одне одного, але й трохи різними, щоб одне од-
ного кохати» (Жеральді).

«Найбільша трагедія життя не в тому, що 
люди смертні, а в тому, що вони не вміють ко-
хати» (Сомерсет Моем).

Найвродливіші дівчата – 
на Тернопіллі...

На світлинах: студентка Тернопільського 
національного педагогічного університету  
ім. В. Гнатюка, заліщанка Мар’яна Палагнюк  
і студентка Національної музичної академії України 
ім. П. Чайковського, ланівчанка Ольга Мазур.

Фото Антоніни БРИК 
і Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.
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До уваги вболівальників!
Матч другого туру чемпіонату 

України серед команд першої 
ліги між командами «Нива» 

Тернопіль та МФК «Миколаїв» покаже у 
прямому ефірі «ТРК 
Футбол».

 Як повідомив клуб-
ній прес-службі президент ФК «Нива», цей поєди-
нок уже включений у програму телеканалу на 19 
липня о 18 годині. 

Як зазначив Автанділ Мдінарадзе , потрапи-
ти в сітку «Футболу» було непросто. Більше того, 
ще залишаються невирішеними деякі технічні 
питання щодо трансляції (облаштування спеці-
альних платформ для відеокамер тощо). Однак 
клуб взяв на себе відповідальність, що до матчу 
все вдасться врегулювати і тернопільський стаді-
он, один з небагатьох у Першій лізі, буде готовий 
провести пряму телевізійну трансляцію, яку змо-
жуть подивитися вболівальники футболу з усієї 
України.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

4 липня на Закарпатті відбувся другий то-
вариський матч «Ниви» у рамках тренувальних 
зборів.

 Суперником команди Яворського була молодіж-
на команда ужгородської «Говерли», яку тренує Ми-
хайло Іваниця.

 На правах фаворитів, наші футболісти розпоча-
ли матч активніше, але на перерву лідерами пішли 
господарі. На 37-й хвилині матчу «Нива» пропусти-
ла гостру контратаку, після якої футболіст «Говер-
ли» відкрив рахунок.

У другому таймі тернополяни таки відквитали 
пропущений м’яч.

Для «Ниви» це була друга поспіль нічия на тре-
нувальних зборах. У попередній грі жовто-зелені 
розійшлися миром зі збірною Закарпаття.

А вже 6 липня у Чопі наші хлопці також ро-
зійшлися миром з дублерами львівських Кар-
пат. Забивши гол на останніх хвилинах першої по-
ловини гри, підопічні Ігоря Яворського не зуміли 
втримати перевагу і  у другому таймі пропустили 
м’яч у свої ворота. У підсумку – нічия 1:1.

З поміж решти новин зацікавило, що ФК «Нива» 
заключив трудові угоди з двома молодими фут-
болістами, вихованцями тернопільських фут-
больних шкіл. Про це клубній прес-службі повідо-
мив головний тренер команди Ігор Яворський.

 Новачками Ниви стали 17-річий вихованець 
копичинецької футбольної школи “Надія” Максим 
Федишин та 19-річний випускник тернопільської 
ДЮСШ Віталій Бадло.

 Наставник «Ниви» визнає, що цих футболіс-
тів, як одних з кращих молодих талантів Тернопіл-
ля, взяли у команду на перспективу. «Вони тренува-
тимуться з досвідченими футболістами, набувати-
муть досвіду, і, сподіваюся, з часом зіграють в осно-
вниму складі «Ниви», — зазначив Ігор Яворський.

Зустріч на «Олімпійському» за-
кінчилася з рахунком 2:1 на ко-
ристь киян і у підсумку вони й ста-
ли переможцями турніру. На дру-
гому місці – москвичі, на третій 
позиції – петербургський «Зеніт», 
а останню сходинку посів доне-
цький «Шахтар».

Ще задовго до початку змагань 
в Україні та й у Росії багато гово-
рили, що «Об’єднаний турнір» тре-
ба розглядати як генеральну ре-
петицію перед злиттям двох на-
ціональних чемпіонатів в один. 
Вкотре вагому підставу для таких 
чуток дав керівник російського 
«Газпрому», публічно зізнавшись, 
що  інтерес до матчів за участю 
провідних клубів Росії й України 
дуже великий. Рейтинг цих фут-
больних матчів вищий, ніж рей-
тинг ігор Ліги чемпіонів між ко-
мандами не з Росії і не з України. 
Тому, наголосив він, турнір чоти-
рьох - це просто перший крок до 
Об’єднаного чемпіонату.

У відповідь футбольні фанати 
київського «Динамо» закликали 
уболівальників бойкотувати това-
риські матчі за участю провідних 
російських та українських клубів.

Проте, як виявилося, дале-
ко не всі наші співвітчизники по-
діляють думку «ультрас». Десят-
ки тисяч людей на стадіонах та 
не менше – біля екранів телевізо-
рів спостерігали за товариськи-

ми двобоями на футбольних по-
лях і по-справжньому вболівали 
«за своїх». 

Враження від побаченого – різ-
ні, а подекуди й прямо протилеж-
ні. Одні щиро повірили, що резуль-
тати матчів - закономірні та по-
вністю відображають ігрову пе-
ревагу однієї команди над іншою. 
Були й такі, хто вважає, що спорт 
тут ні при чім.

- Ну що ж, панове “вболіваль-
ники на службі”, доведеться по-
вторитися про сутність цієї коме-
дії. Усі результати давно узгодже-
ні: спочатку виграють “українці”, 
потім “росіяни”. Ніхто нікому нічо-
го не програвав і не програє, орга-
нізатори у захваті від свого “гені-
ального” сценарію. У кожного своя 
роль, і, якщо «Динамо» - перемо-
жець, то «Шахтар» має бути чет-
вертим, щоб росіянам себе не об-
ражати, – так написав у коментарі 
до звіту про заключний поєдинок 
турніру один з уболівальників, і з 
ним важко не погодитися.

Передусім, впадає у вічі, що 
дуже багато передбачуваного від-
бувалося у рамках турніру. Якщо 
уважно проаналізувати і гру клу-
бів, і рахунки матчів, можна зро-
бити висновок, що інтригуючі 
«випадковості» хтось вміло спла-
нував. А щоб учасники не опира-
лися, початковий призовий фонд 
«Об’єднаного турніру» організато-

ри подвоїли. Відтак, кож-
на команда, незалежно 
від місця у підсумковій 
турнірній таблиці, отри-
мала по 1 мільйону дола-
рів винагороди. Тож, як 
сказав би кіношний Іван 
Васильович, «танцюють 
всі!».

Та це лише мої припу-
щення чи домисли, а тому 
не маю права будь-кому 
нав’язувати їх. Можли-
во, турнір чотирьох треба 
організовувати і надалі, 
оскільки він допоміг тре-
нерам перевірити потен-
ційні можливості та фі-

зичний стан гравців напередодні 
національних чемпіонатів. Також, 
як сказав один з наставників «Ди-
намо», у клубів з’явилася непога-
на нагода підзаробити.

А ось ставки організаторів що, 
як і двадцять з лишком років тому, 
найбільший ажіотаж у вболіваль-
ників викличуть два, написані че-
рез тире, слова: «Динамо» - «Спар-
так», як на мене, не виправдалися. 
Не ті тепер «гладіатори», та й ки-
яни не ті. 

Боккетті, Інсаурральде, Кос-
та, Хурадо, Еменіке – у «Спарта-
ка». Сілва, Віда, Дуду, Аруна, Кран-
чар, Велозу, Ленс, Вукоєвіч, Мбо-
кані, Мехмеді – у «Динамо». Усі ці 
зарубіжні футболісти грали у фі-
нальному поєдинку турніру. А, до-
звольте запитати, що знають вони 
про історію матчів між «Спарта-
ком» та «Динамо», про колишню 
напругу цих зустрічей, принципо-
вий підхід? Що саме відомо «ле-
гіонерам»  про те, що змушувало 
мільйони українців та росіян за-
лишати всі справи і заповнювати 
стадіони, збиратися біля чорно-
білих «Електронів» та «Берізок» 
чи припадати вухом до радіоприй-
мачів і ловити кожнісіньке слово 
Озерова, Маслаченка та інших не-
перевершених коментаторів? 

Навряд, чи хтось детально роз-
повідав цим, в основному темнош-
кірим, хлопцям численні подроби-
ці, які в результаті й формували 
небувалий інтерес до футбольно-
го двоборства. 

Саме тому особисто я вважаю, 
що минулої неділі на «Олімпій-
ському» зустрілися дві сучасні ко-
манди визнаних у Європі футболь-
них клубів, але аж ніяк не «одві-
чні» суперники «Динамо» і «Спар-
так» - в істинному для мільйонів 
українців та росіян значенні цих 
слів.

Вони продемонстрували непо-
гану, як перед початком нового 
сезону, гру у товариському матчі, 
причому – за немалі гроші.

Олег ГРУШКОВИК.

Спортивні будні 
тернопільської «Ниви»

ФК «Тернопіль» зіграє 
з луцькою «Волинню»
Ця товариська гра відбудеться на 

стадіоні у Луцьку 10 липня о 18 
годині вечора.

 Як повідомив наставник тернополян Анатолій 
Назаренко, за попередньою домовленістю команди 
зіграють між собою основними складами. Загалом 
тренер задоволений підготовкою до чемпіонату.

 — У ФК «Тернопіль» тренуються 25 футболістів. 
Зараз на перегляді в клубі перебуває  кілька моло-
дих перспективних футболістів з Івано-Франківська, 
Києва, Чернівців. Нам вдалося зберегти усіх гравців 
основного складу, які виступали у минулому сезоні, 
ведемо переговори про повернення у клуб кількох 
наших вихованців, які виступають зараз в інших клу-
бах, — розповів тренер кореспонденту «0352».

танцюють
Об’єднаний турнір:

ВСІ!
Минулої неділі матчем 

«Динамо» Київ – «Спартак» 
Москва завершилися 

товариські змагання найсильніших 
футбольних клубів України та Росії. 

3 жовтня 1954 року. Кубок СРСР
 1/8 фіналу. Москва.
 «Спартак» – «Динамо» - 1:3

28 травня 1985 року. 
Чемпіонат СРСР
 10-й тур. Київ
«Динамо» – «Спартак» - 2:0

22 серпня 1975 року. 
Чемпіонат СРСР

 15-й тур. Москва
«Спартак» – «Динамо» - 0:1

7 липня 2013 року. 
Об’єднаний турнір. Київ
«Динамо» – «Спартак» - 2:1

Фото Тараса ХЛІБОВИЧА, 
фотоагенція «Дубельтівка» .
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Вже традиційно у ніч на 
Івана Купала село Чагарі 
Гусятинського району було 

переповнене зірковими гостями та 
тисячами шанувальників українських 
традицій. 

Цьогоріч п’ятий ювілейний фестиваль поті-
шив публіку гучними іменами та запальними 
номерами. На Тернопільщину завітали Націо-
нальний академічний духовий оркестр України, 
театр сучасної хореографії «Сузір’я-Аніко», пере-
можці та фіналісти «Х-фактору» та «Голосу кра-
їни» – Віктор Романченко, Владислав Ситник, 
Христина Соловій, Аркадій Войтюк, Артем Кон-
дратюк та багато інших талановитих вокалістів

З особливою прихильністю публіка сприй-
няла виступ переможців шоу «Україна має та-
лант» - знаменитого колективу «Лісапетний 
батальйон». Глядачі просто шаленіли від їхньо-
го виступу. 

Учасників гурту голова облдержадміністра-
ції Валентин Хоптян відзначив почесною гра-
мотою та вручив солістці Наталії Фаліон від-
знаку «Честь і слава Тернопільщини».

На фестивальному полі розкинулося імпро-
візоване містечко майстрів та святковий ярма-
рок, для наймолодших гостей привезли різно-
манітні ігрові атракціони. Гарного настрою до-
давала чудова погода. Приємним подарунком 
для учасників та гостей фестивалю став свят-
ковий феєрверк.

Юля ТИМКІВ.

Минулого року тут 
започаткували 
живописний пленер 

«StareNove місто», на який 
запрошують титулованих 
майстрів пензля зі всієї України. 

Наприкінці червня Теребовлю зно-
ву заполонили люди з мольбертами. 
Місто та його околиці перетворили-
ся на велику майстерню. Гості з Києва, 
Харкова, Франківська, Тернополя і, зви-
чайно ж, місцеві митці вставали до схо-
ду сонця та з 5-ї ранку вже малювали. 

Пленер – це з’їзд художників. Вони 
збираються у якійсь мальовничій місци-
ні та пишуть пейзажі, котрі їхнє око ви-
різнило у навколишній природі. Цього 
разу на мольбертах з’являлися культові 
споруди, адже живописне дійство при-
святили 1025-ій річниці хрещення Русі. 
За десять днів художники створили по-
над 150 картин, на яких зобразили хра-
ми та руїни святинь, якими багата Тере-
бовля та сусідні містечка й селища.

– Торік ми посадили деревце, яке 

дало плоди – добротні яблука у вигля-
ді картин, – зауважив куратор пленеру, 
художник і викладач Теребовлянсько-
го вищого училища культури Микола 
Шевчук. – Наш захід стає традиційним 
і цього року об’єднав 15 майстрів пен-
зля. Після пленеру їхні картини потра-
плять у різні країни, мистецькі буклети. 
Завдяки цьому Теребовлю знатимуть в 
усьому світі. Нехай туристи, побачивши 
полотна з нашими краєвидами, приїж-
джають милуватися ними насправді.

Самі ж художники, особливо зі Схо-
ду України, від Теребовлі – у захваті. 
Харків’янин Андрій Федосеєнко був на 
пленері й минулого року. Сподобали-
ся йому не лише краєвиди, а й людська 
щирість. 

– Теребовля – це перлина  Божа в 
Україні, – переконаний митець. – І вона 
може стати меккою для художників. Бо 
тут є все: мальовнича природа, велична 
історія та глибока духовність.

Художник з Франківщини Василь 
Красьоха спеціально їздить у різні кра-

їни, щоб малювати храми. За своє жит-
тя відтворив їх більше півсотні, тож на 
пропозицію зобразити теребовлянські 
святині відгукнувся одразу. 

– Якось я малював храми і у вашій 
області, – зауважив митець. – Виявля-
ється, не все об’їхав. І дуже вдячний, що 
мене запросили на пленер. Це неймо-
вірне відчуття, коли відкриваєш щось 
нове. Навіть не треба далеко їхати, бо ми 
ще мало знаємо про свою країну. 

Після кожного пленерного дня ху-
дожники сходилися на мистецькі поси-
деньки, критикували та хвалили полот-
на, які щойно зійшли з мольбертів. 

– На таких заходах ми спілкуємося, 
як діти, вчимося один в одного. І стає-
мо цікавіші у своїй творчості, – розповів 
тернопільський художник Богдан Тка-
чик.

Завершився пленер виставкою про-
сто неба в місцевому парку та благодій-
ним аукціоном, для якого майстри пен-
зля представили 15 полотен. За кошти, 
які зібрали (а це – 22 тисячі гривень), 

облаштують дитячі майданчики у Тере-
бовлі. 

До речі, деякі картини викупили ще 
до аукціону, ті ж, що не знайшли власни-
ків, залишаться у колекції Теребовлян-
ської міської ради. Власне, саме міський 
голова Сергій Поперечний і був серед 
ініціаторів пленеру. Він на аукціоні при-
дбав полотно киянина Леоніда Павлен-
ка із зображенням костелу в Микулин-
цях за 4,5 тисячі гривень.

Художники Теребовлю покидали не-
охоче, навіть у день від’їзду дописува-
ли етюди. Планують повернутися сюди 
і наступного року, 

Древні храми на їхніх картинах ще 
довго розповідатимуть про нашу істо-
рію. Пам’ятки справжні похвалитися 
цим не можуть. Чимало з них потребу-
ють негайної реконструкції, яка вартує 
мільйони гривень… Тому, якщо хочете 
відчути подих віків, беріть приклад з ху-
дожників і приїжджайте до Теребовлі.

Антоніна БРИК.

Вставали до сходу сонця 
і малювали Теребовлю

Княже  містечко  на  Тернопільщині  може  стати  меккою  для  художників

вразила зірками 
та феєрверком

«Купальська феєрія»

На фото Івана Пшоняка: 
купальські забави у Тернополлі

Фотосюжет

Фото Тараса ХЛІБОВИЧА, 
фотоагенція «Дубельтівка» .
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УТ-1
07.25 Д/ф “Дорiвнює одному Гафту”, ч. 1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05 Головний аргумент.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.00 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 1 i 2 с.
13.50 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.20 Хай щастить.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно до Америки.
15.30 Життя на рiвних.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф “Смерть пiд вiтрилом”.
18.20 Новини.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.25 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 1 с.

Êаíаë “1+1”
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий рахунок”.
10.05,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.05 “Знiмiть це негайно”.
13.10 “Не бреши менi 4”.
14.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.15 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.15 “Грошi”.
23.25,02.10 Т/с “Борджiа”. (3 категорiя).
00.25,05.15 Т/с “Кедр простромлює небо”. 

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,11.59 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Ящик Пандори”.
13.18 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським 2”.
14.12,14.59 “Судовi справи”.
15.46 “Чекай на мене”.
17.58 Х/ф “Громадянка начальник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
22.40 Т/с “Шаповалов”.

ICTV
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 6: Мiсто 

в облозi”.
12.00,13.00,21.55 Т/с “Прокурорська 

перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.50,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
16.45 Х/ф “Солдати удачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф “Днi руйнувань”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15,15.55 “Усе буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 “Зоряне життя. Сльози клоуна”.
10.35 “Зоряне життя. Недолюбленi дiти”.
11.40 Х/ф “Осiннiй вальс”.
13.50 “М`ясо. Iсторiя всеросiйського об-

ману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Зацькованi батьками”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
06.50,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Аферисти Дiк i Джейн розва-

жаються”.
11.00 Х/ф “Завжди говори “так”.
13.10,14.15 Kids` Time.
13.15 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
16.45 Т/с “Татусевi доньки”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10 “Велика полiтика”.
11.15 “Час. Пiдсумки тижня з Т. Дани-

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

00.30 “Акцент”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.10,17.20,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
12.10 “Хай говорять. За кадром”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 29 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”, 9 i 10 с.
22.30 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
00.20 Х/ф “Подорож привида”. 

Ê1
07.00 М/ф.
08.40 “Добрий вечiр, тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.00,18.00 “Звана вечеря”.
12.00 “Пороблено в Українi”.
13.40 “Рандеву”.
14.50 “КВК”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Ванiльне небо”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Гу-га”.
07.40,02.35 “Агенти впливу”.
09.00 Х/ф “Загiн спецiального призна-

чення”.
15.20 Т/с “Лiкар”.
19.00,01.40,03.20 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 3 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”, 39 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 1 с.
20.00 Королева балу 3.
21.15 Вiталька.
21.25 Велика рiзниця.
22.25 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Дурнєв+1.

ТÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
08.30,18.00,22.30,00.30,03.30 Музичний ав-

томат.

09.30 Вiдверто з В. Портниковим.
10.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
21.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Щасливий рейс”.
09.00 Д/с “Мешканцi дому Вiндзорiв”.
09.30 Монгольське нашестя на Пiвнiчно-

Схiдну Стародавню Русь.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,05.10 “Такi знайомi мелодiї”.
12.50,04.40 “Таке спортивне життя. Анна 

Бессонова”.
13.35 “Будь у курсi!”
14.15 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тва-

рин”.
16.00,23.00 Д/с “Дикi кiшки Трента 

Барклi”.
16.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.30 Майстер подорожей.
18.55 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. С. Солов-

йов, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.00 Одрi Хепберн: магiя стилю.
22.00 Неймовiрно, чи не так?
23.50 “Свiтськi хронiки”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.20 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30,02.05 Т/с “Вiдображення”.
23.20 “Фалькон”.

ÍТÂ-Ñâiò
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
10.05 “Таємнича Росiя: Оренбурзька об-

ласть. Земля екстрасенсiв?”
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”. “Бич божий”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 1 i 2 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“Дезертир”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.

22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “24 години”. 
“Захоплення”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.05 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
10.35 Т/с “Хiромант. Лiнiї долi”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-3”.
19.00 “Маски-шоу. Маски в ДАI”.
19.45 ЧУ. 1 тур. “Металiст” - “Металург” 

(Донецьк).
22.00 Х/ф “Горгулья: Страж темряви” (2)
00.00 Т/с “Секретнi матерiали-2” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на 

прiзвисько Пампушка”. (16+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фанто-

мас”. (12+).
10.45,16.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”. 

(12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
20.30,02.30 Комедiя “Благочестива Марта”.
22.55,04.55 Комедiя “Одного разу двадцять 

рокiв потому”. (6+).

ªâроñïорò
09.00,14.00 Унiверсiада. Казань. Веслування 

на байдарках i каное. Фiнали.
10.45 Пригодницький журнал. Ultra trail.
11.15,16.00,00.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 15.
12.45 Унiверсiада. Казань. Волейбол. 

Чоловiки 1/2 фiналу.
17.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий 

етап. Iсландiя - Нiмеччина.
18.45,01.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 

Груповий етап. Англiя - Росiя.
21.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Iспанiя - Францiя.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Оце так!
23.55 Sport Excellence. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.30,19.05 Новини.
08.10,23.15 “Хронiка минулого сезону”. 

Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Мала-
га” - “Барселона”. Матч у вiдповiдь.

09.50,19.15 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
чемпiонiв. “Аякс” - “Боруссiя” (Дор.)

11.45,00.55 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 
“Фортуна”.

13.40,02.40 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 
Європи. 1/16 фiналу. “Бенфiка” - 
“Байєр”. Матч у вiдповiдь.

15.35,04.30 “Хронiка минулого сезону”. 
Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Севiлья” 
- “Сарагоса”. Матч у вiдповiдь.

17.20,06.15 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” 
- “Удiнезе”.

21.15 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” (Укра-
їна) - “Зенiт” (Росiя).

УТ-1
07.30 Д/ф “Л. Полiщук. Королева 

епiзоду”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.55 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 3 i 4 с.
13.35 Крок до зiрок.
14.20 Х/ф “Затока щастя”.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф “Про Червону Шапочку”.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.35,21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,02.10 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.15,17.15 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.20 “Не бреши менi 4”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.25 “Мiняю жiнку 5”.
00.05,02.55 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.14 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 1 с.
10.15 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 2 с.
11.20,12.34,03.45 Д/с “Слiдство вели...” 

з Л. Каневським 2”.
13.28,14.15 “Судовi справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай одружимося!”
17.03,04.44 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 1 с.
18.03 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 2 с.
19.01 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 3 с.
20.00,02.31 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 3 с.
21.35 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 4 с.
22.40 Т/с “Шаповалов”, 13 с. (3 категорiя).
23.38 Т/с “Шаповалов”, 14 с. (3 категорiя).

ICTV
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.

10.10,16.30 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв”.

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 “Втеча Чарлi Райта”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.20,15.55 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.40 “Зоряне життя. Зацькованi бать-

ками”.
10.20 “Зоряне життя. Вижити пiсля 

смертi”.
11.20 Х/ф “Тариф на любов”.
13.10 “Цiни. Iсторiя всеросiйського об-

ману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Проклятi нагоро-

дами”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
06.05,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.50,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Ейс Вентура”.
10.50 Х/ф “Ейс Вентура. Поклик при-

роди”.
12.40,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.05 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êаíаë
06.45,07.40,18.50,23.40,00.25,03.20 “Час 

спорту”.
06.50,08.50,23.45,00.55,03.25 “Огляд 

преси”.
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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”, 9 i 10 с.
11.50 “Хай говорять. ДНК-тест на 

батькiвство”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 30 с.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”, 11 i 12 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”, 25 

i 26 с.

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,23.00 Д/с “Фактор ризику”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Мене не люблять батьки”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподар-

ки”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.25,03.55 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,01.55 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 4 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”, 40 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 2 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30,18.00,22.30,00.30,03.30 Музичний 

автомат.
09.30 Знак оклику з А. Шевченко.
10.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
21.00,02.00 “Ч/Б”.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Одрi Хепберн: магiя стилю.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00 Неймовiрно, чи не так?
16.00,23.00 Д/с “Дикi кiшки Трента 

Барклi”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. С. Солов-

йов, ч. 2.
21.00 Декiлька рокiв з життя Табакова.
22.00 Культурний шок.
23.50 “Художнi iсторiї”. Вечiр низьких 

частот.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдображення”.
23.20 “Фалькон”.

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

“Угiн”. “Полювання на пiанiно”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Остання подорож Синдба-

да”, 5 с.
12.35 “До суду”.
13.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Спадок”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 3 i 4 с.

20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 
“Золота лихоманка”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Захист 

свiдка”. “Пiонерськi зорьки”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.10 Х/ф “Товариш генерал”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-3”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни-4” (2)
21.40 “Маски-шоу. Маски в Одесi”.
22.05,01.45 Х/ф “Красунчик Джоннi” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
08.30,14.30 Комедiя “Благочестива Мар-

та”.
10.55,16.55 Комедiя “Одного разу двад-

цять рокiв потому”. (6+).
18.30 Драма “Перевiрка на дорогах”. 

(16+).
20.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”. (16+).
22.50 Комедiя “Перебiрливий нарече-

ний”. (16+).

ªâроñïорò
09.30,14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 15.
10.25 Бiзнес-клас. Журнал.
10.30 Унiверсiада. Казань. Волейбол. 

Жiнки. Фiнал.
11.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Англiя - Росiя.
12.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Iспанiя - Францiя.
15.00,01.15 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 16.
18.45 Унiверсiада. Казань. Волейбол. 

Чоловiки. Фiнал.
21.15 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Швецiя - Iталiя.
23.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Данiя - Фiнляндiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.35,19.00 Новини.
08.10,15.35 “Хронiка минулого сезону”. 

Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. “Бетiс” - 
“Атлетiко”. Матч у вiдповiдь.

09.50,19.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Малага”.

11.50,17.15 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 
“Наполi”.

13.45,23.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Днiпро” 
- “Базель”. Матч у вiдповiдь.

21.15 Об`єднаний турнiр. “Шахтар” (Укра-
їна) - “Спартак” (Росiя).

Поíåдіëоê

Âіâòороê

15 липня

16 липня
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УТ-1
06.15 Д/ф “Перша свiтова вiйна”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “Руссо-туристо. Вперше за 

кордоном”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Свiтло.
10.30 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 5 с.
11.30,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.45 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 6 i 7 с.
13.25 Українська пiсня.
14.05 Х/ф “Кочiвний фронт”.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
17.00 Х/ф “Шукай вiтру”.
18.20 Новини.
19.10 Бенефiс М. Поплавського у Москвi.
20.50 Мегалот.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 3 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,01.40 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.15,17.15 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.20,04.20 “Не бреши менi 4”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.30 “Моя хата скраю”.
23.35,02.25 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).
00.40,05.10 Т/с “Кедр простромлює небо”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.15 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.21,12.35,03.23,04.03 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським 2”.
13.29,14.16 “Судовi справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай одружимося!”
17.03,04.43 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 4 с.
18.03 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 5 с.
19.00 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 6 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 5 с.
21.35 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 6 с.
22.41 Т/с “Шаповалов”, 15 с. (3 категорiя).
23.39 Т/с “Шаповалов”, 16 с. (3 категорiя).

ICTV
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Фотовитримка”. (2 категорiя).
00.55 Кримiнальний облом.

ÑТБ
06.40,15.55 “Усе буде добре!”
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.55 “Зоряне життя. Проклятi нагоро-

дами”.
10.55 “Зоряне життя. Особливо небезпечнi 

кумири”.
11.55 Х/ф “Прилетить раптом чарiвник”.
13.55 “Краса. Iсторiя всеросiйського об-

ману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Покаранi за роль”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
05.20 Т/с “Вперед - до успiху”.
06.10,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.50,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,16.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час 
новин”.

07.05 “Час економiки”.
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,0

6.15 “Бiзнес-час”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30 “Зверни увагу з Т. Рамус”.
08.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.50 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.15 “Драйв”.
17.25 “Арсенал”.

18.15 “Агроконтроль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15,04.40 “Акцент”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”, 11 i 12 с.
11.50 “Хай говорять. Неймовiрна любов”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 31 с.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”, 13 i 14 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”.

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35 Д/ф “Мене не люблять батьки”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Нерiвний шлюб”.
23.00 Д/ф “Врятувати кохання”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.30,04.20 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.00 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 5 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”, 41 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 3 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30,18.00,22.30,00.30,03.30 Музичний 

автомат.
09.30 “Ч/Б”.
10.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
21.00,02.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Декiлька рокiв з життя Табакова.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.00 Культурний шок.
16.00,23.00 Д/с “Дикi кiшки Трента 

Барклi”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. С. Солов-

йов, ч. 3.
21.00 Три польоти Нiки Турбiної.
23.50,05.10 “Художнi iсторiї”. Творчi 

зустрiчi.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
11.00,14.00,02.00 Новини.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
23.25 “Фалькон”.

ÍТÂ-Ñâiò
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Остання подорож Синдба-

да”, 6 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Цейтнот”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 5 i 6 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“Медовий вiкенд”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Фото як до-

каз”. “Стрiлець”.
00.30 Т/с “Братани 2”, 8 i 9 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
14.45 Х/ф “Танк КВ-2”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни-4” (2)
21.40 “Маски-шоу. Маски на перегонах”.
22.05,01.55 Х/ф “Таємнi агенти” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
11.00,16.50 Комедiя “Перебiрливий наре-

чений”. (16+).
12.40 Драма “Перевiрка на дорогах”. 

(16+).
14.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”. (16+).
18.30,00.30 Мелодрама “З тих пiр, як ми 

разом”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45,14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 16.
11.00 Унiверсiада. Казань. Плавання.
12.15 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Швецiя - Iталiя.
13.30,01.40 Велоспорт. Тур де Франс. 

Журнал.
15.00,02.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 17.
18.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Груповий 

етап. Нiмеччина - Норвегiя.
20.55 Sport Excellence. Журнал.
21.00,01.15 Вибране по середах.
21.05 Кiнний спорт. Кубок нацiй.
22.05,23.05 Вибiр мiсяця. Журнал.
22.10 Кiнний спорт. Конкур. Аахен.
23.10 Новини кiнного спорту.
23.15 Гольф. USPGA. Джон Дiр Класик.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
11.00,23.05 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iспанiї. “Депортiво” - 
“Валенсiя”.

12.50,22.35 “Futbol Mundial”.
13.20,18.55 Новини.
13.30,00.55 “Хронiка минулого сезо-

ну”. Лiга Європи. 1/16 фiналу. 
“Металiст” - “Ньюкасл”. Матч у 
вiдповiдь.

15.25,02.50 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 
(Мен.) - “Вердер”.

17.10,04.35 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 
“Осасуна”.

19.05,06.20 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Лiга чемпiонiв. “Андерлехт” 
- “Мiлан”.

20.45 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Iнтер”.

УТ-1
Т07.30 Д/ф “Руссо-туристо. Вперше за 

кордоном”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.05 Книга.ua.
10.30 Нехай Вам буде кольорово!
11.40,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.50 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 8-10 с.
14.20 Х/ф “Шукай вiтру”.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Машенька”.
17.05 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
18.20 Новини.
19.00 Останнє попередження.
19.20,21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 4 с.
00.15 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.15,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.05 “Знiмiть це негайно”.
13.10 “Не бреши менi 4”.
14.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.20 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.30 “На ножах”.
23.40,02.35 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).
00.50,04.40 Т/с “Кедр простромлює 

небо”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.15 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 5 с.
10.16 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 6 с.
11.21,12.35,03.14,03.54 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським 2”.
13.29,14.16 “Судовi справи”.
15.04 “Сiмейний суд”.
16.02 “Давай одружимося!”
17.04,04.44 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 7 с.
18.03 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 8 с.
19.02 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 9 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 7 с.
21.35 Т/с “Рiдкiсна група кровi”, 8 с.
22.40 Т/с “Iлюзiя полювання”.

ICTV
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13 . 00 , 21 . 55  Т/с  “Прокурорська 

перевiрка”.
14.50,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Iнкасатор”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.05,15.55 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.10 “Зоряне життя. Покаранi за роль”.
10.10 “Зоряне життя. У шлюбi зi звiром”.
11.15 Х/ф “Чоловiк для життя, або На 

шлюб не претендую”.
13.40 “Лiки. Iсторiя всеросiйського об-

ману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Любов без штампу”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
05.25 Т/с “Вперед - до успiху”.
06.15,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.55,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.10,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êаíаë
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 “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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”, 13 i 14 с.
11.50 “Хай говорять. Невiдома дочка Барi 

Алiбасова”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 32 с.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”, 15 i 16 с.
23.15 Т/с “Глухар. Продовження”.

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35 Д/ф “Врятувати кохання”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Милий, я вагiтна”.
23.00 Д/с “Фактор ризику”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподар-

ки”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.35,04.35 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.05 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк 7”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Декстер”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 6 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”, 42 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 4 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.
08.30,18.00,22.30,00.30,03.30 Музичний 

автомат.
09.30 Homo sapiens.
10.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
21.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Кам`яна квiтка”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Три польоти Нiки Турбiної.
12.50 “Кумири”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00,22.00 Культурний шок.
16.00,23.00 Д/с “Дикi кiшки Трента 

Барклi”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Л. Улиць-

ка, ч. 1.
21.00 Поет в Росiї бiльший, нiж поет. Є. 

Євтушенко.
23.40,05.10 “Художнi iсторiї”. Висо-

кий стиль.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.20 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
23.20 “Фалькон”.

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

няний дзвоник”. “Червоний мiраж”.
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 Синдба-

да”, 7 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Колеги”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.

18.30 Т/с “Десант є десант”, 7 i 8 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“Живий товар”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Братство 

Волков”. “Розправа”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
14.45 Х/ф “Гарячий снiг”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни-5” (2)
21.40 “Маски-шоу. Маски в парку”.
22.05 Х/ф “Кiкбоксер-2” (2)
00.05 Х/ф “Крижанi павуки” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “З тих пiр, як ми 

разом”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Без права на про-

вал”. (12+).
20.00,02.00 Х/ф “Соло”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 1 с. 

“Молодiсть”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 2 с. 

“Покликання”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Гру-

повий етап. Нiдерланди - Iсландiя.
11.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 17.
12.45 Велоспорт. Тур де Франс. Журнал.
13.15,00.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 18.
18.45 Легка атлетика. ЧЄ серед юнiорiв.
21.15 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Францiя - Англiя.
23.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Росiя - Iспанiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.40,19.10 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Iнтер”.
10.00,19.20 “Хронiка минулого сезону”. 

Лiга чемпiонiв. “Мiлан” - “Зенiт”.
11.55,23.05 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Дже-
ноа”.

13.50,00.50 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Леван-
те” - “Рубiн”. 1-й матч.

15.45,02.45 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” 
- “Атлетiко”.

17.25,04.25 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” 
- “Гамбург”.

21.15,06.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. “Реал” - 
“Барселона”. 1-й матч.

Ñåрåда

Чåòâåр

17 липня

18 липня
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УТ-1
07.25 Д/ф “I. Тальков. Я точно знаю, що 

повернуся”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.55 Т/с “Дiти бiлої богинi”, 11 i 12 с.
13.40 Х/ф “Три плюс два”.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф “Винищувачi”.
16.50 Х/ф “Хлопець iз нашого мiста”.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.30 “Надвечiр`я”.
20.30 Криве дзеркало.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 5 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,02.40 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.15,17.15 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.20 “Не бреши менi 4”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
2 2 . 0 5  К ом е д i я  “ Люди н а  е п о х и 

вiдродження”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.14 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.20,12.34 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським 2”.
13.28,14.16 “Судовi справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай одружимося!”
17.03,02.21 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 10 с.
18.03,03.06 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 11 с.
19.01 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”, 12 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30,03.50 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 13 с.
21.29,04.34 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”, 14 с.
22.28 Т/с “Мережева загроза”.

ICTV
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
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 Максимум в Українi.
00.05 Х/ф “Реванш”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.40,02.35 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Черговий янгол 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Михайло Свєтiн. Смiх 

крiзь сльози”.
20.55 “Моя правда. Вадим Демчог. Щоден-

ник забутої дитини”.
22.25 “Зоряне життя. Дiти, погубленi та-

лантом”.
23.25 “Зоряне життя. Заклятi подруги”.
00.25 Х/ф “Чоловiк для життя, або На 

шлюб не претендую”.

Íоâèé êаíаë
05.25 Т/с “Вперед - до успiху”.
06.15,22.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.55,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.10,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”, 15 i 16 с.
11.50 “Хай говорять. Дiвчата-привида”.
15.25,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 33 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
23.20 Т/с “Охоронець 4”, 3 i 4 с. (2 

категорiя).

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35 Д/с “Фактор ризику”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК”.
21.25 “Crimea Music Fest”.

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,04.05 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф 2”.
19.30,01.10 Х/ф “Стомленi сонцем 2: 

Предстояння”. (2 категорiя).
23.15 Х/ф “07-й змiнює курс”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 7 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”, 43 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.50 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 5 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,19.30,23.30 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,23.00,01.30 Сьогоднi.

08.30,18.15,22.45,00.30,03.30 Музичний 
автомат.

09.30,21.00,02.00 Музика для дорослих.
10.30,19.00,22.00,03.00 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
18.00,22.30 Буковель 2022.

Тоíiñ
06.55,18.55 “Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “П`ятнадцятирiчний капiтан”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Поет в Росiї бiльший, нiж поет. Є. 

Євтушенко.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
14.00,22.00 Культурний шок.
16.00,23.00 Д/с “Дикi кiшки Трента 

Барклi”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Л. Улиць-

ка, ч. 2.
21.00 Великий Шостакович. Вiд “Нового 

Вавiлона” до “Короля Лiра”.
23.40 “Художнi iсторiї”. Музика небес.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Чекай на мене”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.45 Х/ф “Свiт Кормана”.

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

вариство анонiмних брехунiв”. “Та-
ємниця героя”.

09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 “Перша передача”.
11.00 Т/с “Остання подорож Синдба-

да”, 8 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Х/ф “Повернення”.
20.25 Т/с “Кодекс честi 6”. “Гвинтiвка”. 

“Без купюр”. “Перегони на вижи-
вання”. “Помста”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.05 Х/ф “Рись повертається”.
16.45 Х/ф “Оскаженiлий автобус”.
19.00 Х/ф “Фанат-2” (2)
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. Бушидо.
23.10 Х/ф “Не вiдступати та не здава-

тися” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Без права на провал”. 

(12+).
08.00,14.00 Х/ф “Соло”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 1 с. 

“Молодiсть”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 2 с. 

“Покликання”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Не дуже вдалий 

день”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
22.45,04.45 Кiноповiсть “Сентиментальна 

подорож на картоплю”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,23.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 

Груповий етап. Францiя - Англiя.
10.30 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 18.
11.45,21.15,01.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Етап 19.
18.45 Легка атлетика. ЧЄ серед юнiорiв.
22.40 Sport Excellence. Журнал.
22.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Групо-

вий етап. Росiя - Iспанiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.25,19.00 Новини.
08.10,21.35 “Хронiка минулого сезо-

ну”. Чемпiонат Iталiї. “Болонья” 
- “Рома”.

09.50,19.40 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга чемпiонiв. “Селтiк” - “Спартак”.

11.45,23.15 “Хронiка минулого сезону”. 
Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. “Атлетiко” 
- “Севiлья”. 1-й матч.

13.35,00.55 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Стяуа” - 
“Челсi”. 1-й матч.

15.25,02.45 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” - 
“Баварiя”.

17.10,04.30 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Iспанiї. “Грана-
да” - “Реал”.

19.10 “Futbol Mundial”.
06.10 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Торiно”.

УТ-1
06.20 Фiльм-концерт “Г. Хазанов. П`ять 

граней успiху”.
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
09.00,09.55,13.20,14.20,15.30,18.15 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний вiсник.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.25 Х/ф “Молода гвардiя”.
13.25 Театральнi сезони. Пам`ятi Богда-

на Ступки.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.35 Золотий гусак.
16.05 Криве дзеркало.
18.30 ЧС з водних видiв спорту. Стриб-

ки у воду.
19.40 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердець”.
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.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Фiльм-концерт “Г. Хазанов. П`ять 

граней успiху”.
00.40 Д/ф “М. Поплавський: Приречений 

на любов”.

Êаíаë “1+1”
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Х/ф “Горбань з Нотр-Даму 2”.
11.20 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
12.25 Мелодрама “Дiлова жiнка”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 “Операцiя Краса 2”.
21.45 Драма “Сiсi. Чудова iмператриця”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
05.40 Т/с “Мережева загроза”.
09.29 “Усе для мами”.
09.59 “Лiтня кухня”.
10.59 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
12.58 Т/с “Сiмейний детектив”, 50 с.
13.55,02.29 Х/ф “Понаїхали тут”, 1 с.
15.54,03.57 Х/ф “Понаїхали тут”, 2 с.
17.56 Т/с “Диван для самотнього 

чоловiка”, 1 с.
18.57 Т/с “Диван для самотнього 

чоловiка”, 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Диван для самотнього 

чоловiка”, 3 с.
21.31 Т/с “Диван для самотнього 

чоловiка”, 4 с.

22.34 Т/с “Смертельний танець”.

ICTV
07.15 Х/ф “Дiти шпигунiв 3”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.35 За кермом.
12.05 Розiграш.
12.45 Замоченi.
13.55 Веселi iсторiї.
14.55 Х/ф “Полiцейська академiя 7: Мiсiя 

у Москвi”.
16.35 Х/ф “Громобой”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Клiтка”.
22.05 Х/ф “Клiтка 2”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Судний день”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.10,01.10 Х/ф “Самотнiм надається гур-

тожиток”.
07.40 “Караоке на Майданi”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.50,02.40 Х/ф “Не може бути!”
11.50 Х/ф “Спортлото-82”.
13.50 “Зоряне життя. Дiти, погубленi та-

лантом”.
14.55 “Зоряне життя. Заклятi подруги”.
15.55 “Моя правда. Михайло Свєтiн. Смiх 

крiзь сльози”.
16.55 “Моя правда. Вадим Демчог. Щоден-

ник забутої дитини”.
18.00 Х/ф “Розумниця, красуня”.
22.25 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.

Íоâèé êаíаë
06.25 Аферисти.
08.05,10.00 Ревiзор 2.
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху? 2.
23.50 Х/ф “Лотерейний квиток”. (2 

категорiя).
01.55 Т/с “Дружна сiмейка”.

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

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.0
0,06.00 “Час новин”.

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 “Бiзнес-
час”.

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 До-

рофеєвим”.
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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 8 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”, 133 i 134 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 161 i 162 с.
10.00 Таємницi зiрок. Рання слава.
11.00 Т/с “Моя друга половинка”.
15.00 Т/с “Варенька: i в горi, i в радостi”, 

3 i 4 с.
19.20 Т/с “Варенька: i в горi, i в радостi”, 

5 i 6 с.
21.15 Х/ф “Справжня любов”.
23.15 Трансляцiя церемонiї нагоро-

дження переможцiв Одеського 
кiнофестивалю.

Ê1
07.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
10.15 М/ф “Книга джунглiв 2”.
11.30 Х/ф “Думки про свободу”.
13.15 “Розсмiши комiка”.
14.10 “Пороблено в Українi”.
15.50 “Crimea Music Fest”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Реплi-Кейт”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Речовий доказ”. Ален Делон Радян-

ського Союзу.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “07-й змiнює курс”.
15.15 Т/с “Крутi повороти”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).

ТÅТ
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 Х/ф “Привид за роботою”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф “Д.О.А.”
19.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
21.10 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00 Сьогоднi про головне.
08.00,11.00,17.30 Буковель 2022.
08.15,11.15,17.45,03.30 Музичний автомат.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1921р. Михайло Тухачевський.
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.
18.00 “Ч/Б”.
19.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,02.30 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
23.00 Х/ф “Нiжнiсть”.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
09.00 Великий Шостакович. Вiд “Нового 

Вавiлона” до “Короля Лiра”.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Стоянка поїзда - двi хвилини”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Культурний шок.
15.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тва-

рин”.
15.40,23.45 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
16.50,03.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 Д/с “Самобутнi культури”.
18.55,21.05 “Погода”.
19.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
20.00 Д/с “Мешканцi глибин”.
21.15 Х/ф “Концерт”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.25 Комедiя “Дорослi дiти”.
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
07.55 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Володимир Маяковський. Третiй 

зайвий”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
13.35 Х/ф “Мiй друг Iван Лапшин”.
15.40 “Олексiй Герман. Важко бути з Бо-

гом”.
16.45,17.15 Т/с “Спадок”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.10 “Вiдгадай мелодiю”.
18.55 “Весiльний переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “КВН”. Прем`єр-лiга.
23.50 Т/с “Елементарно”.

ÍТÂ-Ñâiò
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 Львом Новоженовим”.

14 . 00  “Повернення  Мухтара  2” . 
“Недовiрливiсть”. “Листи вiд тата”.

15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 
згадку.

16.35 I знову здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро”. “Скарби мадам Бо-

рейко”.
22.15 Т/с “Стерво”. “Самаритяни”. “Про-

дюсер”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Солдати-14”.
11.00 “У бiй iдуть мужики”.
13.00 Т/с “По той бiк вовкiв-2. Ключi вiд 

безоднi”.
19.20 ЧУ. 2 тур. “Арсенал” - “Металiст”.
21.30 Х/ф “Не вiдступати та не здава-

тися” (2)
23.30 Х/ф “Таємницi Лос-Анджелеса” (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Не дуже вдалий 

день”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
10.45,16.45 Кiноповiсть “Сентиментальна 

подорож на картоплю”. (6+).
18.30,00.30 Комедiя “Три плюс два”.
20.30,02.30 Х/ф “Вiльний вiтер”. (6+).
22.50,04.50 Драма “Донська повiсть”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30,14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Етап 19.
11.00 ЧC з водних видiв спорт. Стрибки у 

воду. Трамплiн 3м. Жiнки. Синхроннi 
стрибки.

14.30,00.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Етап 20.

18.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 
рокiв. Литва. Груповий етап. Грузiя 
- Францiя.

21.00 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 
рокiв. Литва. Груповий етап. Iспанiя 
- Португалiя.

23.15 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 
Шантiйi (Францiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.40,19.10 Новини.
08.10,21.15 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Бар-
селона”.

09.55,19.20 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Селтiк” 
- “Ювентус”. 1-й матч.

11.50,02.50 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Кальярi”.

13.45,00.50 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Анжi” - 
“Ньюкасл”. 1-й матч.

15.45,04.35 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” 
- “Бетiс”.

17.25,06.15 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 
“Гамбург”.

23.00 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат 
Iталiї. “Iнтер” - “Торiно”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

19 липня

20 липня
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УТ-1
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
12.00 Маю честь запросити.
13.00 Як Ваше здоров`я?
13.50 Ближче до народу.
14.25 Як це?
14.50 Рояль в кущах.
15.20 Золотий гусак.
15.45 Караоке для дорослих.
16.30 Не вiр худому кухарю.
16.55 В гостях у Д. Гордона.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 ЧС з водних видiв спорту. Стриб-

ки у воду.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Севастополь” (Севастополь) 
- “Шахтар” (Донецьк).

20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Свiтовий рекорд української пiснi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
07.50,10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.45,13.50,15.00,16.05,17.25 Т/с “Без 

слiду”.
18.30,20.00 Мелодрама “Пощастить у 

коханнi”.
19.30 “ТСН”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.15 “Багатi теж плачуть”.

Iíòåр
05.30 Т/с “Смертельний танець”.
09.23 “Школа доктора Комаровського”.
09.59 “Орел i Решка”.
10.59 “Очманiле весiлля”.
11.58,03.51 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.51 Т/с “Диван для самотнього чоловiка”.
17.56 Т/с “Мама буде проти”.
20.00,01.58 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Мама буде проти”,.
22.29 Т/с “Мiй ласкавий i нiжний мент / 

Нiжний барс”, 1 с.
23.26 Т/с “Мiй ласкавий i нiжний мент / 

Нiжний барс”, 2 с.

ICTV
07.20 Квартирне питання.
08.25 Анекдоти по-українськи.

08.45 Дача.
09.25 Основний iнстинкт.
09.50 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.15 Х/ф “Громобой”.
16.35 Х/ф “Клiтка”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замоченi.
20.55 Х/ф “Епiдемiя страху”.
23.05 Х/ф “Судний день”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.35 М/ф “Крокодил Гена i Чебурашка”.
06.40,01.55 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
08.10 “Їмо вдома”.
09.35 “Караоке на Майданi”.
10.35 Х/ф “Розумниця, красуня”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом 

Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Дурна зiрка”.
22.00 Х/ф “Дочка”.
00.00 Х/ф “Спортлото-82”.

Íоâèé êаíаë
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула-шоу.
13.30 Т/с “Воронiни”.
16.00 Х/ф “Бунтарка”.
18.00 Х/ф “Помста пухнастих”.
19.50 Х/ф “Останнiй бойскаут”.
22.00 Х/ф “Король вечiрок”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Втрачене майбутнє”. (2 

категорiя).

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

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.
00,06.00 “Час новин”.

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.20 “Бiзнес-
час”.

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 До-

рофеєвим”.
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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.45,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Х/ф “Справжня любов”.
09.00 Ласкаво просимо. Наталя Корольо-

ва з мамою.
10.00 Герої екрану. Службовий роман.
11.00 Т/с “Подружжя”.
15.00 Т/с “Варенька: i в горi, i в радостi”.
21.00 Т/с “Iнтерни”.
00.00 Comedy Club.

Ê1
07.00 М/ф.
08.45 Х/ф “Думки про свободу”.
10.45,02.20 Х/ф “Суперзiрка”.
12.50 Х/ф “Мiй майбутнiй бойфренд”.
14.30 “Сiмейний пес”.
15.40 “Розкiшне життя”.
16.40 “Красиво жити”.
17.40 “Вечiрнiй квартал”.
19.30 Х/ф “Сили природи”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Зухвала 

гастроль “Домушника”.
12.00,03.45 “Агенти впливу”.
12.55 Х/ф “Поводир”.
14.55 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
19.00 Т/с “Знахар”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “600 кг золота”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/ф “Сердитi пташки”.
11.20 Х/ф “Iгор”.
12.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.35 БарДак 3.
15.35 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.40 Вiталька.
22.30 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Гран-прi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1922р. Фелiкс Дзержинський.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,03.30 Музичний автомат.

11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Лекцiї i подiї.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00 “Ч/Б”.
21.00,01.30 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Мiсячна дитина”.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00,18.30 Д/с “Самобутнi культури”.
09.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
10.00 “Будь у курсi!”
10.35,03.50 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
13.50 За сiм морiв.
14.25 Майстер подорожей.
15.15 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тва-

рин”.
16.00,23.40 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Юрiй Тамм”.
18.55 “Погода”.
19.00 Д/ф “Єрусалим: виникнення свято-

го мiста”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Кайлi Мiноуг: принцесами не наро-

джуються...
22.05 Х/ф “Теорiя запою”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Концерт”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.50 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”
14.35 “Леонiд Агутiн. Крапля жалю”.
15.45 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища 

лiга.
18.00 “Вежа”.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 Комедiя “Старики-розбiйники”.

ÍТÂ-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”. “Смер-

тельний результат”. “Удар на випе-
редження”. “Небезпечнi борги”. “Чу-
жий товар”.

16.15 “Очна ставка”.
17.15 “Цiнуйте життя”.

18.25 Т/с “Угро 2”. “Вибiр”. “Тригорський 
Отелло”.

22.25 Т/с “Стерво”. “Перевiрка”. “Втеча”.
00.15 Т/с “Основна версiя”. “Школа вижи-

вання”. “Дiм iз привидами”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу. Маски в Одесi”.
08.30 “Маски-шоу. Маски в парку”.
09.00 “Маски-шоу. Маски на пароплавi”.
09.30 “Маски-шоу. Маски в ДАI”.
10.00 “Маски-шоу. Маски на перегонах”.
10.25 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.25 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
15.25 Х/ф “Повернення Мерлiна”.
17.15 Х/ф “Пiдземелля драконiв-3”.
19.20 ЧУ. 2 тур. “Волинь” - “Таврiя”.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Битва за скарби” (3)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Три плюс два”.
08.30,14.30 Х/ф “Вiльний вiтер”. (6+).
10.50,16.50 Драма “Донська повiсть”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Офiцери”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Початок”. (6+).
22.30,04.30 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. 

Австрiя. Заїзд 1.
10.00 ЧC з водних видiв спорт. Стрибки у 

воду. Трамплiн 1м. Чоловiки.
11.00 ЧC з водних видiв спорт. Стрибки 

у воду. Вежа. Чоловiки. Синхроннi 
стрибки.

13.45 Супербайк. ЧC. Москва. Заїзд 1.
14.30 Супербайк. ЧC. Москва. Заїзд 2.
15.30,18.00,00.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. 

Швецiя. 1/4 фiналу.
21.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 20.
23.30 Оце так!
23.45 Sport Excellence. Журнал.
00.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. 

Австрiя. Заїзд 2.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.30,19.00 Новини.
08.10,23.20 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Сiєна” - “Iнтер”.
09.55,19.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 

чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Валенсiя” - 
ПСЖ. 1-й матч.

11.50,01.05 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Севiлья”.

13.40,02.45 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Тоттен-
хем” - “Iнтер”. 1-й матч.

15.25,04.25 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Удiнезе”.

17.10,06.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 
“Боруссiя” (Дор.)

21.05 “Futbol Mundial”.
21.35 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат 

Iспанiї. “Атлетiк” - “Еспаньол”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 15 ëèïíя    
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Власна думка                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Везуча» 
17.00 «Розкішні маєтки»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.35 Х.ф.«Королі самогубства» 

Âіâòороê, 16 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
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»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Провулок Д’ю Кашало» 
15.45 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Куб-2» 

Ñåрåда, 17 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 Веселі Галичани 2013
14.00 Х.ф. «У пошуках мільйонерші» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.20 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних
17.30 «Коліжанка»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.00 «Відчиняй»

21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Вихід у рай» 

Чåòâåр, 18 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
08.00 «Відчиняй»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула здоров’я»
13.00 Веселі Галичани 2013
14.00 Х.ф. «Гарна жінка» 
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
18.45 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Я,ти і всі,кого ми зна-

ємо» 

П’яòíèця, 19 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.05, 16.10Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Поклик предків» 
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних
22.35 Х.ф. «Гомер» 

Ñóáоòа, 20 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,  Провін-

ційні вісті
07.35 Х.ф. «Вишневі ночі» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00, 21.30 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Пасажир,який заснув» 
14.30 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Домовик і мережив-

ниця»» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
19.00 «Baby-boom»

19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір
21.00 «Розкішні маєтки»
22.00 Х.ф.«Крижаний смерч» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Мумія - принц Єгипту» 

Íåдіëя, 21 ëèïíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Домовик і мережив-

ниця»» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.30 «Про нас»
16.00 «Відчиняй»
16.30 «Автоакадемія»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
19.00 Провінційні вісті
19.40 Файне місто Тернопіль. Вули-

цями славетних 
19.50 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
22.00 Х.ф. «Пасажир,який заснув» 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 15 ëèïíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “У народному стилі”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Маестро”
14.45 “7 природних чудес України”
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 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вони прославили наш край”
21.20 Д/Ф “Народний артист 

М.Яковченко”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Микола Лисенко та його опе-

ра Тарас Бульба”

Âіâòороê ,  16 ëèïíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Кобзар єднає Україну “
12.30 “Вони прославили наш край”
12.50 Д/Ф “Народний артист 

М.Яковченко”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Гра долі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Випробуй на собі”
14.30 “Трудом возвеличусь”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Цікаво про чай та каву”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Кулінарія від Андрія”
17.30 “Ми - українські”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
23.00 “Привіт вам, гори Авратинські”
23.45 Д/Ф “Ольвія”

Ñåрåда, 17 ëèïíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ві-

сті ТТБ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Кулінарія від Андрія”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Ми - українські”
12.30 “Час реформ”
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 “Дитячі забави”
16.55 Телезамальовка
17.00 “Новини України ”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Після школи”
17.45 “Телемандри”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
20.15 “Остання дорога додому”.ч.1
20.35 “Ботанічний музей”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Заповіт Княжому місту”
21.25 “Край, в якому я живу”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Олександр Вертин-

ський”
23.50 Д/Ф “Любити людину.Антон 

Макаренко”

Чåòâåр, 18 ëèïíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.45 “Гра долі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Філософія життя”
14.30 “Обери життя”
14.45 “Постаті”
15.10 “Остання дорога додому”.ч.1
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Галерея образів”
17.30 “Остання дорога додому”.ч.2
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Так було”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф“Монологи майстра.Ми-

рослав Вантух”.ч.1

П’яòíèця, 19 ëèïíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Телезамальовка
12.05 “Остання дорога додому”.ч.2
12.30 “Час реформ”
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 “Аспекти життя”
17.30 “Сяйво віри”
18.00 “Козацька звитяга”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Дивоцвіти”
20.25 “Антарктида”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На долині туман”
21.25 Телезамальовка
21.30 “Абетка здоров’я”

22.45 “Гра долі”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Зірковий коктейль”
23.50 Д/Ф “Сходи до неба”

Ñóáоòа, 20 ëèïíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Дивоцвіти”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
13.00 “Азбука смаку”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Аспекти життя”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зірковий коктейль”
14.20 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
14.35 Д/Ф “Сходи до неба”
14.45 “Гра долі”
15.00 “Театральні зустрічі”.
15.45 “Козацька звитяга”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “Москва-Кассіопея”
18.30 “Екотур”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 Фільм “Семидубські моло-

дички”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Просто неба”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Ісаак Дунаєвський”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Монологи майстра.Ми-

рослав Вантух”.ч.2

Íåдіëя, 21 ëèïíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Екотур”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 Муз. фільм “Семидубські мо-

лодички”
14.15 “Ісаак Дунаєвський”
15.00 “Поклик таланту” 
16.00  “Мамина школа”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.15 “Вухаті та хвостаті”
17.30 Д/Ф “ХХ століття.Вибране”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Х/Ф “Афоня” 
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Шлягери минулого”

21 липня
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  Ягідний коктейль
Порічки без цукру  

у власному соку
Ягоди червоної чи білої смо-

родини відокремити від ки-
тиць, помити і скласти в кастру-
лю, поставити на вогонь. Про-
грівати під кришкою, поки яго-
ди не пустять сік. Гарячі ягоди 
перекласти в підготовлені піді-
гріті банки, ущільнити так, щоб 
зверху вони були покриті соком.

Пастеризувати: банки міст-
кістю 0,5 л – 15 хв, 1л – 20 хв. За-
катати кришками і залишити 
вистигати при кімнатній тем-
пературі, хоча для надійності 
можна перевернути банки до-
гори дном та накрити ковдрою 
на 12 год.

Зберігати консервовані по-
річки без цукру бажано у холод-
ному місці.

Варення з порічок
Потрібно: порічки  – 1 кг, 

цукор  – 1 кг, вода – півсклянки.
Приготування: ягоди ви-

мити, зняти зі стебел та обсу-
шити, покласти їх у киплячий 
цукровий сироп. Щоб порічки  
поринули рівномірно, ємність, 
у якій вариться ягода, потрібно 
струснути, потім варити на се-
редньому вогні. Через 20 хв. з 
моменту закипання ягід у сиро-
пі зняти їх з вогню і взяти про-
бу. Ложку з охолодженим си-
ропом нахилити: якщо сироп з 
ложки не вилився, а втримав-
ся у вигляді желе, то варення 
готове. До нього можна додати 
трохи ванільного порошку.

Желе з малини
Потрібно: на 1 кг малини – 

1кг цукру, 1 склянка води.
Приготування: стиглу про-

миту малину покласти в кастру-
лю, залити водою, проварити, 
потім процідити через друш-
ляк, у який попередньо потріб-
но постелити марлю. В отрима-
ний малиновий сік додати цу-
кор і кип’ятити на слабкому вог-
ні близько 40 хв. Желе готове, 
коли проба через 10 хв. застиг-
не на тарілці. Можна за 2-3 хв. 
до закінчення варіння додати 
лимонну кислоту, тільки перед 
цим обов’язково видалити піну, 
що утворилася. Желе з малини 
розлити у підготовлені гарячі 
банки і залишити їх відкритими 
до повного охолодження, щоб 
зверху утворилася захисна плів-
ка. Краще  зберігається цей про-
дукт у банках невеликої ємності 
– 0,25 – 0,4 л, але не більше 0,5 л.

  Десерти

«Літній ранок»
Потрібно: 1 кг домашньо-

го сиру, 4 ст. л. желатину, півлі-
тра молока, 200 г сметани, 1,5 

скл. цукру, приблизно по столо-
вій ложці смородинового і по-
луничного сиропу, пакетик ва-
нільного цукру.

Приготування: желатин 
розвести молоком і залишити, 
щоб набубнявів. озмішати сир, 
сметану і цукор. Збивати масу 
міксером до того часу, поки цу-
кор не розчиниться. Желатино-
молочну суміш тримати на ма-
лесенькому вогні, поки не роз-
чиниться желатин. Вилити цю 
гарячу суміш у сирну масу.

Розділити все на три части-
ни, в одну додати смородино-
вий, потім (коли цей шар десер-
ту трішки охолоне) – полунич-
ний сироп, а потім – ванільний. 
Поставити в холодильник.

Перед тим, як подавати, 
форму на секунду опустити в 
гарячу воду й перевернути на 
тарілку. Готовий десерт при-
красити фруктами, кокосовою 
стружкою. 

Пиріг йогуртовий 
з ягодами

Потрібно: 200 мл ягідного 
йогурту, 10 г розпушувача для 
тіста, 250 г цукру, 350 г пше-
ничного борошна, 2 яйця, 100 
мл олії, 1 пакетик ваніліну, 1/2 
склянки будь-яких ягід

Приготування: ретельно 
збиваємо яйця з цукром і вані-
ліном. Додаємо туди ж йогурт, 
знову збиваємо, а потім нали-
ваємо олію, досипаємо борош-
но і розпушувач. Доводимо тіс-
то до однорідної маси, вилива-
ємо його у форму і насипаємо 
зверху ягоди. Випікати пиріг 
треба при 170C протягом 30-40 
хвилин.
Пиріг-безе з ягодами

Потрібно для тіста: 1,5 
скл. борошна, 1/4 скл. цукру, 1 
яйце, 120 г вершкового масла 
або маргарину, 1/3 ч.л. порош-
ку для випічки, дрібка солі

Для начинки: 0,5 кг ягід, 
4 білки, 1 скл. цукру, 1 ст.л. ли-
монного соку, 1 неповна скл. 
меленого мигдалю.

Приготування: борошно 
змішати з цукром, сіллю і по-
рошком для випічки, додати 
натерте на тертці масло і яйце, 
замісити тісто. Сформувати з 

тіста кулю, загорнути у харчову 
плівку і залишити в холодиль-
нику на годину. Розкачати з тіс-
та корж, викласти його у зма-
щену форму так, щоб утвори-
лися бортики. Зверху тісто на-
крити папером для випічки та 
насипати горох або квасолю, 
щоб рівномірно готувалося. Ви-
пікати основу для пирога при 
170 С протягом 15 хв. 

Білки збити, додаючи цукор 
і лимонний сік. Промиті і ви-
сушені ягоди та мигдаль обе-
режно ввести у збиті білки і ви-
класти на корж. Випікати при 
160 С 70-75 хв. Якщо пиріг над-
то рум’яниться зверху, то мож-
на прикрити його фольгою. 
Готовий пиріг охолодити і за 
бажанням притрусити цукром-
пудрою.
Вишнево-вершковий 

десерт
Потрібно: 1 кг вишень, 1 

ч.л. крохмалю, 150 мл вишне-
вого або смородинового соку, 
3 ст.л. цукру, 1/3 ч.л. тертої ли-
монної цедри, 1 паличка кори-
ці, 150 мл вершків, 1 пакетик 
ванільного цукру

Приготування: з вишень 
вийняти кісточки. У сік додати 
цукор, цедру і корицю, довес-
ти до кипіння, влити розчине-
ний у невеликій кількості води 
крохмаль, проварити 1хв, до-
дати вишні, ще раз довести до 
кипіння, зняти з вогню, вийня-
ти корицю і охолодити. Верш-
ки збити з ванільним цукром 
до утворення крутої піни. Ви-
класти вишневу масу у креман-
ки і прикрасити збитими верш-
ками.

Ягідне суфле
Потрібно: 1 скл ягід (сморо-

дина, порічки, чорниця), 3 яйця, 
200 г кисломолочного сиру не-
високої жирності, 1ч.л. тертої 
лимонної цедри, 1 ст.л. борош-
на, 3 ст.л. цукру, 1 ст.л. крохма-
лю, сіль, масло.

Приготування: жовтки від-
ділити від білків, білки збити 
на круту піну з дрібкою солі. 
Жовтки розтерти з сиром і цу-
кром, додати борошно, крох-
маль і цедру, ретельно перемі-
шати. Обережно ввести ягоди 

у суміш. Керамічні формочки 
для суфле або керамічні чаш-
ки, в яких можна випікати у ду-
ховці, змастити маслом і напо-
внити сирною масою. Викласти 
у глибшу форму для запікання 
і налити на дно форми 1-2 скл. 
води. Випікати при 175С протя-
гом 20хв.

Ягідно-сирковий  
десерт

Потрібно: 12 шт бісквітно-
го печива, 3 ст.л. рому, 3 ст.л. 
апельсинового соку, 200 г зне-
жиреного кисломолочного си-
ру, 1 скл. вершків, 6 ст.л. цукру, 
2 скл ягід (чорниця, смородина, 
порічки, малина, полуниця, су-
ниця, вишня).

Приготування: сир розтер-
ти з цукром (4 ст.л.). Вершки 
збити на круту піну і обережно 
змішати з сиром. Викласти сир-
ну масу у креманки. Ром зміша-
ти  з апельсиновим соком і цією 
сумішшю з допомогою кулінар-
ного пензлика змастити печи-
во. Занурити печиво до полови-
ни у сирну масу. Половину ягід 
перетерти на пюре, додати ре-
шту цукру, довести до кипін-
ня, зняти з вогню і охолодити. 
В охолоджене пюре додати ре-
шту ягід і цим соусом полити 
десерт. Подавати злегка охоло-
дженим.
Вершково-ягідний мус

Потрібно: 0,5 кг ягід (будь-
яких за смаком і сезоном), 2/3 
скл. цукру, 1 ст.л. (з верхом) же-
латину, 1 скл. молока, 2 яйця, 1 
скл. вершків високої жирності.

Приготування: желатин 
замочити. З ягід приготувати 
пюре. Молоко скип’ятити. Яйця 
збити на водяній бані з цукром, 
тонкою цівкою влити молоко 
і збивати далі на водяній бані, 
поки крем не почне гуснути. У 
гарячому кремі розпустити же-
латин і охолодити до кімнатної 
температури. Вершки збити 
на круту піну і разом з ягідним 
пюре обережно ввести в охо-
лоджений крем. Викласти мус 
у креманки і залишити в холо-
дильнику на 3-4 години.
Шоколадний десерт з 
вишнею та вершками

Потрібно: 1 скл. вишень у 
власному соку (відцідити), 150 
г чорного шоколаду (1,5 плит-
ки), 150 г розм’якшеного верш-
кового масла, 0,5 скл. вишнево-
го джему, 2 яйця, 0,5 скл. цукру, 
1 скл. борошна (неповна), 1/3 
ч.л. порошку для випічки, 1 скл. 

вершків, 1 пакетик (10 г) ва-
нільного цукру.

Приготування: відцідже-
ні вишні розрізати навпіл. Шо-
колад подрібнити і розтопити 
на водяній бані разом з верш-
ковим маслом. Яйця збити з цу-
кром за допомогою міксера до 
утворення пухкої маси, не при-
пиняючи збивання, влити шо-
коладну суміш і всипати бо-
рошно з порошком для випіч-
ки. У змащені керамічні фор-
мочки або вогнетривкі чашеч-
ки викласти по ложці джему, а 
зверху - тісто. Випікати при 180 
С протягом 15-17 хв. Вершки 
збити з ванільним цукром і по-
дати разом з десертом до кави 
прямо у формочках (десерт все-
редині повинен залишитися 
рідким завдяки джему).

Шоколадний мус 
зі смородиною

Потрібно: 300 г чорного 
шоколаду, 800 мл вершків (не 
менше, ніж 30% жирності), 100 
г цукру-пудри, 2 ст. л. швидко-
розчинного желатину, 1 скл. 
ягід смородини.

Приготування: 2/3 верш-
ків збити з цукром на круту 
піну. Решту вершків підігріти 
з шоколадом, суміш охолоди-
ти. Желатин розчинити у не-
великій кількості води. У зби-
ті вершки, обережно помішу-
ючи, влити шоколад, потім же-
латин, всипати 3/4 всіх ягід. 
Розлити мус у форми і зали-
шити у холодильнику на 3-4 
год. Подавати, посипавши ре-
штою ягід.

  Напої
Наливка 

з шовковиці (морви)
Потрібно: 2 склянки шовко-

виці, 2 склянки води, 2 склянки 
цукру, 2 склянки горілки. 

Приготування: цукор роз-
чинити в теплій кип’яченій 
воді. Шовковицю промити, під-
сушити на рушнику. Висипати 
ягоди у банку, залити горілкою, 
додати цукровий сироп. Бан-
ку накрити капроновою криш-
кою та поставити в темне місце 
(в кухонну шафу). Не перемішу-
вати, не відкривати, не збовту-
вати 3 місяці.

Через 3 місяці наливочка 
готова. Рідину, що утворилася, 
злити, процідити та розлити по 
пляшках. Вона не дуже міцна.

Зберігати готову наливку з 
шовковиці можна будь-де, як 
при кімнатній температурі, так 
і на холоді.

Скільки ягідсолодких смачних 
щедре літо дарує

Надворі – пора благословенна. Тільки встигай 
зривати вишні, смородину з порічками, збира-
ти аґрус, малину... “Саме час втамовувати віта-
мінний голод”, – кажуть лікарі. А ще – готувати 
з ягід смачні та корисні страви.
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Українські анекдоти

Відповіді

У США зруйнували 
стіну і вкрали елітну 
українську горілку 
на $1,1 млн. 

У Маямі, що в штаті Флорида (США), 
зловмисники зруйнували стіну і вкрали 
752 ящики з горілкою. Передбачувана сума 
збитків склала $1,1 млн., передає WSVN.
com. Ціна однієї пляшки горілки «Духъ ца-
рей» у роздрібному продажі в США вартує 
$249, а в деяких клубах на узбережжі Мая-
мі - $1,2 тис. Як розповів глава «Spirits of the 

Tsars Vodka» Марк Оунерс, напій виготов-
ляють в Україні. Щороку спеціально для 
Штатів розливають п’ять тисяч пляшок. За 
допомогу у розшуку грабіжників і викра-
деного алкоголю влада Флориди призна-
чила винагороду у $5 тисяч.
У Данії - ліміт на  
поцілунки, а в Євпаторії 
- новий «романтичний» 
дорожній знак 

У Данії, в аеропорту міста Ольборг, за-
коханим обмежили час для прощання. 
Щоб націлуватися наостанок, їм відвели 
ліміт часу - лише три хвилини. Виною забо-

рони стали затори на парковках. Машини 
охочих до прощальних поцілунків у свою 
чергу ускладнюють роботу летовища. 
Утім, хто стежитиме за виконанням роз-
порядження, і як каратимуть порушників, 
керівництво аеропорту не повідомляє. А 
в Євпаторії встановили новий «романтич-
ний» дорожній знак. Покажчик «Місце для 
поцілунків» з’явився на одній із міських ву-
лиць. Покажчик виготовлений за стандар-
тами інформаційних знаків і закріплений 
на звичайному стовпі. Передбачається, що 
новий знак допоможе додати романтики в 
атмосферу пішохідного центру Євпаторії і 
нагадуватиме перехожим про тих людей, 
яких вони люблять і хочуть поцілувати.

Цікавинки

Подруга запитує подругу:
- Чого сумна?
- У посольстві анкету не прийняли на візу.
- Чому?
- У самому кінці в графі «не заповнювати» я 

написала «добре».
*    *    *
Чоловік дарує дружині шубу.
- Коханий, це ж крілик, у ній буде холодно!
- Нічого, крілик ходив у ній все життя і не 

мерзнув.
*    *    *
До магазину зайшла молода гарна дівчина.
- Скажіть, мсьє, скільки коштує ця тканина?
- Недорого, мадмуазель. Один метр - поці-

лунок.
- Справді недорого, я візьму вісім метрів. 

Ось моя адреса. Бабуся заплатить.
*    *    *
Врятував принц принцесу від дракона. Піс-

ля року подружнього життя він зрозумів, що 
тоді врятував дракона.

*    *    *
Молоді дівчата запитують старого діда:
- Що нам робити? Люди кажуть: «Виходьте 

заміж», а ми не хочемо.
- Не ставте особисті інтереси вище громад-

ських!
*    *    *
У РАГСі:
- Ми хочемо назвати свого сина - Євро, а 

доньку - Гривня.
- Ідіть геть зі своїми дивацтвами!
-Чому? Адже називають людей Франками і 

Марками!
*    *    *
На уроці:
- Петрику, коли у тебе день народження?
- 5 червня.
- Якого року?
- Не повірите, Маріє Іванівно, кожного. 
*    *    *
Дівчина - це сонце, яке світить всім, а гріє 

одного. Хлопець - це цвях у табуретці, який чі-
пляється за кожну спідницю. 

*    *    *
Колгоспного водія, котрий вже зранку не 

може обійтися без чарки, викликали на засі-
дання правління:

- Як ти можеш нетверезим сідати за кер-
мо? Це ж неподобство! Звісно, ми не проти, що 
хтось випиває, але ж пити треба з головою і в 
належний час!

Вийшов водій із засідання, у нього запиту-
ють:

- Ну що, дали догану?
- Де там! Тільки сказали, що пити треба з 

головою. А я, не мудрий, завжди - з механіком 
та завгаром.
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ГОРОСКОП
Із 10 по 17 липня
Овен
Не слід відмовлятися від запропо-

нованої допомоги. Відчуєте, що нега-
разди та затримки в роботі перепо-
внюють чашу вашого терпіння. Не-
приємності минуть самі собою, а не-
сподівана інформація може змінити 
ваші плани на найближче майбутнє.

Телець
Доведеться попрацювати над со-

бою, щоб уникнути можливих кон-
фліктних ситуацій. Однак, отримає-
те неоціненний досвід і мудрість, що 
знадобляться для вирішення як про-
фесійних питань, так і суперечливих 
ситуацій на любовному фронті.

Близнюки
Цей період обіцяє чудові перспек-

тиви: за що б ви не взялися, все ви-
ходитиме. Якщо справи складати-
муться не так, як хотілося б, то не на-
магайтеся шукати в цьому винного, 
краще подумайте, де ви помилилися.

Рак
Нарешті відчуєте, що давно заду-

мані і поступово реалізовані вами-
плани почали приносити результат. 
Ви добре попрацювали і тепер мо-
жете насолоджуватися плодами сво-
єї праці.

Лев
Завершення тижня додасть зна-

чного припливу життєвих сил. У сім’ї 
запанують повна гармонія і взаємо-
розуміння, цьому сприятимуть сі-
мейні свята.

Діва
Вдасться значно зміцнити свій 

авторитет на роботі і впоратися зі 
складним дорученням керівництва. 
Вас потішать значні грошові надхо-
дження, що будуть дуже доречними. 
Ці кошти ви можете витратити на 
відпочинок чи подарунки близьким.

Терези
Вам слід довіритися інтуїції. Сто-

сунки з оточенням не переростуть 
наступного тижня у конфліктну си-
туацію, якщо змиритеся з деякими 
їхніми недоліками. Для вас настає 
сприятливий період для наведен-
ня душевного порядку, зміцнення сі-
мейних стосунків.

Скорпіон
Не слід засиджуватися вдома най-

ближчими днями, оскільки для вас 
це сприятливий час для того, щоб 
з’явитися в товаристві і розпочати 
світське життя.

Стрільці 
Ви проявите неабияку завзя-

тість, завдяки чому зможете виріши-
ти будь-які питання. Однак не тре-
ба згоряти на роботі, бажано більше 
часу приділити сім’ї, це вам повер-
неться сторицею. 

Козеріг
Ви купатиметеся в морі комплі-

ментів. Вам щаститиме й здавати-
меться, що успіх сам іде до рук, тож 
перед тим, як загадувати бажання, 
слід добре подумати, оскільки воно 
може здійснитися. 

Водолій
Слід діяти разом із надійними 

партнерами. Можливі певні пробле-
ми, але вам вдасться їх врегулюва-
ти. Не давайте приводу вважати себе 
слабкою особистістю.

Риби
Не завадило б присвятити тро-

хи сил і часу кар’єрному росту. Може 
здійснитися давня мрія, пов’язана з 
вашою професійною сферою. Не слід 
забувати і про відпочинок.
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Літо розкошує розмаїттям 
барв та запахів, аж у голові 
паморочиться. Велику 

кількість того, чого мені так не 
вистачало в Канаді, я отримала 
завдяки своїй теперішній роботі: 
щастя спостерігати за тим, як 
повняться соками коренеплоди 
і пнеться до сонця гарбузове 
огудиння, годувати овець 
конюшиною і занурювати долоні 
у їхню кошлату вовну, слухати 
лунке когутяче «кукуріку», 
хрумтіти молодою редискою 
і підкидати дрова у піч, де на 
сковорідці смажиться яєчня... 

Село, 
загублене у часі 

Можу з упевненістю сказати, що 
наразі робота в Селі Спадщини Укра-
їнської Культури, - найкраща з-поміж 
тих, де мені доводилося працювати у 
Канаді. Ця прегарна місцина непода-
лік міста Едмонтон вабить до себе не 
лише тих, хто має українське корін-
ня, але й усіх, хто цікавиться історією і 
просто шанує традиції та любить при-
роду. 

Музей під відкритим небом - це ве-
личезна територія з церквами, мага-
зинами, кузнею, залізницею, поліцей-
ським відділком, хатами і їхніми гос-
подарями (актори, що зображають ко-
лишніх мешканців будинків), города-
ми, ставками, квітниками, стайнями та 
сільськогосподарською технікою. 

Прикметно, що всі споруди тут - ав-
тентичні, звезені з різних куточків 
штату Альберта. Їх тут дбайливо до-
глядають і бережуть, аби і наступні по-
коління мали змогу помандрувати у 
часі і краєм ока зазирнути у будні своїх 
далеких предків - емігрантів з України, 
котрі сотню літ тому подалися за океан 
у пошуках кращої долі 

Дуже радію з того, що цього літа 
змогла знову повернутися туди, де то-
рік було так мило моєму серцю. Якщо 
відверто, то це не звичайна робота. 

Просто, певний час мені треба провес-
ти у затишному будиночку, сповнено-
му п’янкими пахощами сухого зілля, 
розпалити у печі, зготувати борщ, на-
ліпити вареників, пригостити сусі-
дів, трохи «повоювати» на городі з 
бур’янами... 

Мій ранок починається з того, що 
випускаю курей та овець. Кури шви-
денько випурхують з курника і поспі-
шають за мною, бо знають: моя поява 
означає, що їхні годівниці не порожні. 
А вівці «вітають» мене протяжним «бе-
е-е-е!». Вони також певні, що на них че-
кає свіже сіно чи хрумкий овес. Якщо ж 

ні, то ображаються і гордо розходять-
ся в різні боки, з позірною байдужістю 
щипаючи травичку. 

Я ж поспішаю на город, щоб переко-
натися, чи не достигли бува полуниці і 
чи цвітуть вже огірки. 

Поміж усіма цими клопотами я і всі 
інші «мешканці» села маємо розважати 

відвідувачів. Розповідаємо 
їм наші історії, показуємо 
кімнати, відповідаємо на 
запитання. Зараз у нас вже 
майже немає шкільних екс-
курсій, а у червні мали що-
дня по 3-5 груп школярів. 

Щосереди до села при-
возять літніх людей із бу-
динків престарілих. Вони 
не здатні самотужки до-
лати великі відстані, тож 
ми заходимо до автобусів і 
розповідаємо їм всілякі іс-
торії. Прикметно, що рані-
ше балаканина перед ауди-
торією на англійській мові 
була для мене рівносиль-
на смерті. Але після сотень 
шкільних екскурсій, що 

пройшли через нашу хату, мій страх на-
прочуд змізернів. Тим паче, що мій ак-
цент тут як ніде-інде доречний. Тож в 
автобус до стареньких я заходжу вже 
без паніки, а лише з качалкою чи буке-
том із макових голівок. 

До речі, про маки. Завдяки цим со-
ковитим квітам торік наші городи на-
гадували полотна, старанно виписані 
вправними руками талановитих май-
стрів пензля. Краса - очей не відве-
деш… 

Наталя ВАНОВСЬКА. 
Едмонтон, Канада. 




