
17 липня - хмарно з прояс-
ненням, вранці та вдень місця-
ми дощ, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 20-25 граду-

сів тепла. Схід сонця - 5.27, захід - 21.20.   
18 липня - хмарно з проясненням, вдень місця-

ми дощ, температура повітря вночі 14-16, вдень 22-
27 градусів тепла. Схід сонця - 5.29, захід - 21.18.

19 липня - хмарно з проясненням, вдень місця-
ми дощ, температура повітря вночі 14-15, вдень 22-
23 градуси тепла. Схід сонця - 5.30, захід - 21.17.

20 липня - хмарно з проясненням, вдень місця-
ми дощ, температура повітря вночі 15-16, вдень 19-
20 градусів тепла. Схід сонця - 5.31, захід - 21.16.

21 липня - хмарно, вдень місцями дощ, темпе-

ратура повітря вночі 13-14, вдень 17-19 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.33, захід - 21.15.

22 липня - хмарно з проясненням, вдень місця-
ми дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 18-
19 градусів тепла. Схід сонця - 5.34, захід - 21.13.

23 липня - хмарно, у другій половині дня мож-
ливий дощ, температура повітря вночі 12-13, вдень 
20-21 градус тепла. Схід сонця - 5.35, захід - 21.12.
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Наш
Заснований у червні 2013 року

Магнітні бурі у липні

Погода в Тернополі і області

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.

Мій народ 
звинуватили. 
І хоч як би це 

іронічно не звучало 
після егоїстичного 
пафосу 2004-2008 років, 
повторюю: саме мій 
народ, якщо хочете – мою 
націю, бо я – українець.

«Етнічні чистки з ознаками 
геноциду». Так трактують де-
путати польського сейму події 
1943 року під час Другої світо-
вої війни на Волині. І хоча, на 
переконання багатьох відомих 
у двох країнах науковців, цю 
трагічну сторінку нашої спіль-
ної історії депутати прочитали 

вибірково, українцям від цього 
не легше - нас звинуватили… 

Така вже незавидна в істо-
рії  місія – без прикрас доноси-
ти до нині сущих усе, що відбу-
валося десятиліття чи століт-
тя тому. Дехто навіть вважає, 
що нерідко історична амне-
зія менш шкідлива, ніж задав-
нене злопам’ятство. Насправ-
ді ж, як на мене, істина в тому, 
щоб, вивчаючи історію, знаю-

чи своє минуле, ми нарешті на-
вчилися робити правильні ви-
сновки з гірких уроків і лише 
після цього вибудовувати наші 
теперішні взаємини. Не мож-
на рухатися вперед з поверну-
тою назад головою, не можна 
бачити майбутнє, зосередив-
ши погляд на руїнах вчораш-
нього дня.

Закінчення на 2 стор.

вибачитися і пробачити
Волинська ТРАГЕДІЯ:

Мальовничі  краєвиди  села  Кисилин  на  Волині. 
Тут  у  1943  році  відбувалися  жахливі  події...

“Нехай завдяки очищенню історичної 
пам’яті усі будуть готові поставити 
вище те, що єднає, а не те, що розділяє”

Іван Павло ІІ

– Якщо контролюючі служби безпідставно перевіряють під-
приємців, останні можуть звернутися за захистом своїх прав 
у прокуратуру міста. Зокрема, до старшого прокурора Тараса 
Гавради за номерами телефонів у Тернополі 

(код 0352): 25-55-11 (роб.) та 097-71-07-251 (моб.).
До речі, як зазначили у прокуратурі міста, за шість місяців 

цього року вже попередили більше сімдесяти незаконних пере-
вірок підприємців.

Звертайтеся до прокурора 
одразу на мобільний

Аби поскаржитися прокурору, не треба 
записуватися на прийом. 

У Тернополі зробити це можна 
за номером мобільного телефону. 

Дерево 
вподібнене 

людині…
Поради астролога 

Івана Круп’яка 20 стор.

Життєві історії 
від Зіни Кушнірук  
«А циганка 
не помилилася»
- у «Сімейному гніздечку»
 10-11 стор.13 стор.

2600 кілометрів 
здолав на двох колесах 
тернопільський 

мандрівник 
Сергій Хлєбас

Лікарям швидкої 
допомоги 
затримують 

зарплату, а колишня 
служба швидкої - тепер 
«Центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф» 
- на межі колапсу, 
повідомляє TV-4. 

Коштів на медикаменти 
та запчастини для автомобі-

лів нема. Машини на викли-
ки до хворих їздять на паль-
ному, взятому у борг. З 1 січ-
ня в Україні діє закон, який пе-
редбачає фінансування швид-
кої екстреної меддопомоги з 
обласного бюджету. На Терно-
піллі його ж досі не прийня-
ли. Тому «Центр екстреної ме-
дичної допомоги та медици-
ни катастроф» фінансується 
за принципом 1/12 від потреб 
минулого року.

Швидка допомога не має грошей 
на пальне, медикаменти і зарплату

Із 16 липня у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, 
потягів Інтерсіті+ та приміських на внутрішньому 
та міжнародному сполученнях змінилися тарифи 

на перевезення пасажирів. 
За повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», вартість по-

дорожі на внутрішньому сполученні у плацкартному та купей-
ному вагонах підвищилася на 10 відсотків. Наступне - 10-відсо-
ткове подорожчання відбудеться 1 жовтня. На міжнародному 
сполученні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість квитка 
збільшилася на 5 відсотків. Із 1 жовтня проїзд подорожчає ще на 
стільки ж. Варто зазначити, що за результатами соцдосліджен-
ня, проведеного у квітні Центром Разумкова, більшість україн-
ців незадоволені роботою залізничного транспорту.  

Подорожчали квитки на потяги
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Мери багатьох 
українських міст 
виступали із 

заявами, що внаслідок 
заблокованих рахунків 
немають можливості 
нормально працювати 
комунальні та інші 
підприємства. Подекуди 
комунальники 
навіть змушені були 
призупинити роботу. 

На претензії регіональних 
керівників органів виконав-
чої влади нарешті зреагувало 
Держказначейство. Чиновни-
ки цього відомства стверджу-
ють, що скеровують весь наяв-
ний фінансовий ресурс на ви-
плату поточних витрат, а зая-
ви міськрадівських керівників 
щодо блокування коштів міс-
цевих бюджетів Держказна-
чейством не відповідають дій-
сності. Також відомство нада-
ло статистику, скільки і кому 
винен центральний та місцеві 
бюджети. Цифри доволі цікаві. 

Так, на 1 липня нинішньо-
го року заборгованість міс-
цевих бюджетів перед держ-
бюджетом склала близько 11 
млрд. 960 млн. гривень. У ві-
домстві зазначили: касові ви-
датки місцевих бюджетів за 
шість місяців, згідно з опера-
тивними даними, становили 
107 млрд. 507 млн. і зросли, 
порівняно з аналогічним пері-
одом 2012 року, на 9 млрд. 85 
млн.

«Із загального фонду міс-
цевих бюджетів проведено 
видатків у сумі 97 млрд. 699 
млн. гривень, що на 8 млрд. 

432 млн. більше аналогічного 
показника минулого року», - 
йдеться у повідомленні Держ-
казначейства.

На 1 липня Казначейство 
перерахувало з державного 
місцевим бюджетам міжбю-
джетних трансфертів на за-
гальну суму 53 млрд. 840 млн. 
гривень. Дотація вирівнюван-
ня склала 27 млрд. 340 млн. 
«На вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бю-
джетів із держбюджету пере-
раховано додаткову дотацію 
у сумі 333,564 млн. грн., що 
становить 100 відсотків пла-
нових показників на січень-
червень поточного року», - за-
явили у відомстві.

У Держказначействі також 
повідомили: місцевим бюдже-
там надали позик на покрит-
тя тимчасових касових розри-
вів на загальну суму 27 млрд. 
462 млн. 

«На 1 липня 2013 року за-
лишок непогашених позик 
становив 7 млрд. 164 млн. гри-
вень. Заборгованість місцевих 
бюджетів за середньостро-
ковими позиками - з ураху-
ванням боргів минулих років 
- склала 4,7 млрд. гривень», 
- йдеться у повідомленні. Та-
ким чином, Казначейство за-
явило про майже 12-мільярд-
ний борг місцевої влади. 

Виходить, місцеві бюдже-
ти - банкрути? Адже вони не 
можуть погасити борги попе-
редніх періодів, проводити ви-
плати за цьогорічними борга-
ми і оплачувати поточні ви-
трати. 

Зважаючи на те, що дефі-
цит держбюджету наближа-
ється до 20 мільярдів гривень 
(офіційної інформації за під-
сумками першого півріччя на-
разі немає), ситуація виглядає 
досить сумно: Україна живе за 
рахунок позик, уряд живе - у 
кредит. А що далі?  

Як пише видання «Тиж-
день.ua», рецесія в економі-
ці, яка триває вже рік поспіль, 
призводить до постійного ско-
рочення робочих місць і рів-
ня оплати праці. Щоправда, у 
зв’язку з падінням виробни-
цтва не всі підприємства за-
криваються, чимало з них 
встановлюють неповний ро-
бочий день і скорочений робо-
чий тиждень. А це є причиною 
зменшення фактичної плат-
ні працівникам. Скорочення 
зарплат, у свою чергу, впли-
ває на зменшення купівель-
ної спроможності: якщо у лю-
дей немає достатньо коштів, 
зменшується споживання то-
варів і послуг. Цей ланцюжок 
призводить до занепаду і зни-
щуення малого та середнього 
бізнесу. Бо, якщо немає  клієн-
тів і попиту на товари й послу-
ги, то, відповідно, немає при-
бутків. А місцеві бюджети, як 
правило, поповнюються за ра-
хунок податку на прибуток фі-
зичних осіб та різноманітних 
зборів із приватних підприєм-
ців. Мало підприємців - мало 
грошей у регіоні. 

Експерти застерігають: де-
фолт держави може початися 
з регіональних дефолтів міс-
цевих бюджетів.

Прем’єр Микола Азаров, 
тим часом, задоволений пер-
шим бюджетним півріччям та 
його економічними показни-
ками. Ціни, за словами очіль-
ника уряду, зросли тільки на 
0,2 відсотка, а середня зарп-
лата - на 10 відсотків. Кабмін 
має намір і наступного року 
підвищувати соціальні стан-
дарти. А Держказначейство, у 
свою чергу, дає зрозуміти: гро-
ші містам не дадуть. Навпаки, 
відомство вимагатиме повер-
нення боргів…  

І, для прикладу, ще два не-
втішних повідомленння. Пер-
ше: як інформує «Комерсант-
Україна», Євросоюз повідомив 
нашу державу про відкликан-
ня коштів, виділених на під-
тримку реформи у сфері дер-
жавного управління. До цього 
призвело давнє протистоян-
ня України і ЄС щодо бюджет-
ної підтримки. «Україна без-
поворотно втратила 70 міль-
йонів євро, виділених Євросо-
юзом раніше, оскільки минув 
термін освоєння цих коштів. 
Це не сприяє переговорам про 
виділення нових фондів для 
Східного партнерства», - за-
значили у Брюсселі.  

Отже, 70 мільйонів євро без-
оплатної допомоги признача-
лися на підтримку реформи 
держслужби, яку Президент 
оголосив одним із своїх пріори-
тетів. Рішення про виділення 
коштів Брюссель прийняв ще 
на етапі розробки закону «Про 
держслужбу», але після публі-
кації законопроекту виникли 
проблеми. «Підсумкова версія 

закону, прийнята у листопаді 
2011 року, на думку ЄС, не дає 
достатньої бази для створен-
ня незалежної, професійної, де-
політизованої держслужби. ЄС 
багато разів закликав україн-
ську владу змінити цей закон, 
пояснюючи, що такі зміни до-
зволили б почати фінансуван-
ня», - заявили у представництві 
Євросоюзу. Але документ так і 
не змінили до кінця 2012 року 
- крайнього терміну, відповідно 
до процедур ЄС. 

Друге: нашу державу про-
довжують залишати інозем-
ці інвестори. За минулий рік 
надходження інвестицій із 
більшості країн ЄС скоротило-
ся. Виняток - офшорний Кіпр, 
куди виводять гроші україн-
ські олігархи. Як зазначає «Ні-
мецька хвиля», приміром, де-
далі менше німецьких компа-
ній готові працювати в Укра-
їні. Торік, згідно з даними 
Держстату, німецькі компа-
нії вивели з нашої країни по-
над мільярд доларів. Найбіль-
шою проблемою українсько-
го інвестиційного клімату фа-
хівці називають корупцію у су-
дах та органах державної вла-
ди і загальне погіршення пра-
вового поля. 

Цікаво, чи думав хтось з ко-
лишніх і нинішніх державних 
мужів про майбутнє і сього-
дення країни, якою керували 
чи керують зараз? І взагалі, що 
означає для них Україна, крім 
території, на якій владарюють 
і де створили собі можливість 
казково збагатитися?         

Ольга ЧОРНА. 

Місцеві бюджети - банкрути?

Закінчення. Поч. на 1 стор.
 - У цей складний період ХХ століт-

тя, коли нашим народам найбільше 
була потрібна взаємна підтримка, на-
ціоналізм знищив українсько-польські 
відносини. Я бажаю, щоб пам’ять цьо-
го досвіду загоїлася, але загоїлася не 
в силу того, що проходить час, а в силу 
того, що ми вдаємося до дій, що ми ду-
маємо, - сказав президент Польщі Бро-
ніслав Коморовський після поминаль-
ного богослужіння в пам’ять жертв Во-
линської трагедії у костелі св. Петра й 
Павла в Луцьку.

Можна погоджуватися з першою 
особою сусідньої держави, можна за-
перечувати йому, наводячи свої істо-
ричні аргументи. Однак незаперечним 
є теза про те, що ми повинні, просто 

зобов’язані думати, як та на чому вибу-
довуватимемо наші стосунки сьогодні, 
завтра, через роки - на спільному горі, 
образах чи на спільності інтересів та 
прагнень.

Так, з Броніславом Коморовським, з 
депутатами польського сейму, з поль-
ськими радикалами можна і навіть 
треба полемізувати, щоб неодмінно у 
кінцевому результаті подати один од-
ному руку та сказати відверто і щиро: 
пробачте нас за лихолітні дні, як ми 
простили вам образи всі та біди.

До речі, голова вченої ради Центру 
досліджень визвольного руху, історик 
Володимир В’ятрович вважає, що при-
йнята 11 липня  постанова сейму Поль-
щі, у якій так і не прозвучало фатальне 
«геноцид», а лише «ознаки геноциду», 

може стати першим кроком повернен-
ня до порозуміння між українцями і по-
ляками стосовно Волинської трагедії.

А от як розцінити такий документ:  
«Просимо вас, депутатів Сейму Рес-
публіки Польща, підтримати рішен-
ня сенату визнати Волинську різани-
ну ОУН-УПА геноцидом щодо польсько-
го населення і засудити злочинні діян-
ня українських націоналістів»?  Які мо-
тиви спонукали 148 народних депута-
тів України з фракцій КПУ, Партії регі-
онів та позафракційних поставити під 
цим зверненням власні підписи?

Перший президент незалежної 
України Леонід Кравчук назвав негід-
ну позицію вітчизняних нардепів зра-
дою національних інтересів. До тако-
го ж одностайного висновку дійшли і 
лідери парламентських та позапарла-
ментських націонал-патріотичних сил. 

Немає сенсу вторити їм, навішуючи на 
зрадників все нові та нові ярлики.  

У вільній енциклопедії – вікіпедії за-
писано: «Геноци́д — цілеспрямовані дії 
з метою знищення повністю або част-
ково окремих груп населення чи цілих 
народів за національними, етнічними, 
расовими або релігійними мотивами».

Цікаво, чи не підходить це визна-
чення до третини народних депута-
тів, котрі просять чужу країну покара-
ти свою рідну? Чи не ставлять ці новіт-
ні яничари собі за мету моральне, істо-
ричне та юридично-правове знищен-
ня українського народу в очах світової 
спільноти? Переконаний, що над цим 
варто задуматися. 

Політичний геноцид не вимагає рік 
крові, дотла спалених сіл та знищених 
осель. Проте його жертви зазнають не 
меншого болю та страждань передусім 

тому, що змушені жити і миритися з 
тим, що свого часу привели до влади 
і довірили вершити майбутнє влас-
ним палачам – колєсніченкам, симо-
ненкам та іже з ними.

Ми змушені просто жити та тер-
піти – ні руки подати, ні в обличчя 
плюнути. Хіба що… пробачити їхню 
успадковану шовіністичну нена-
висть до всього українського, про-
стити їхню духовну ницість та про-
сити у Господа, щоб не карав так су-
воро  – відбираючи розум.

Олег ГРУШКОВИК.

вибачитися і пробачити

Волинська ТРАГЕДІЯ:
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Фасувала в магазині  
мандарини... 

– Ми поринули у матеріаль-
ні проблеми, а хочеться просто 
людського тепла, – зауважує пані 
Наталя. – У моєму житті був пері-
од, коли я не малювала – пішла 
в магазин, фасувала мандарини. 
Пригадую, подруга розплакалася, 
коли побачила мене там. «Ната-
ля, ти ж художниця!», – вигукнула 
вона. Невдовзі я повернулася до 
мистецтва і вдячна всім, хто вірив 
у мене. Добре слово дарує крила, 
особливо творчим людям.

Першою, хто побачив у худож-
ниці талант, була її мама. Родина 
жила у селі в Зборівському райо-
ні, діти там змалку пасли корів, 
ходили в поле. Але жінка купува-
ла доньці кольорові олівці й до-
зволяла малювати досхочу. 

– Мама всім казала, що я в 
неї незвичайна, хоча була такою 
ж, як усі, – усміхається пані На-
таля. – Часто ж, навпаки, бать-
ки проти, щоб їх діти пов’язали 
своє життя з творчістю. Худож-
ник і справді непрактична про-
фесія. Але я не шкодую, що обра-
ла її. Лише коли займаюся твор-
чістю, стаю собою.

Романтика  
минулих століть

Полотна Наталі Басараб зна-
йомі, мабуть, більшості тернопо-
лян. Вони є і на своєрідному вер-
нісажі міста – вулиці Валовій, де 
просто неба художники вистав-
ляють свої роботи. Можна без-
кінечно довго розглядати ніж-
ні замальовки міст, у яких пере-
плелися види Тернополя і Вене-
ції, Парижа і Львова, Нью-Йорка 
і Кременця... Милуватися роман-
тичними, наче з інших століть, 
жінками – у легких мережив-
них сукнях, звабливих капелюш-
ках. А ще – квітами, що гублять 
пелюстки-миттєвості...

Окрема історія – картини з 
пір’я, які художниця презентува-
ла у Франції. З пухкого матеріа-
лу вона «виростила» ліси, ство-
рила постаті людей... Францу-
зи, захоплені талантом тернопо-
лянки, двічі запрошували її з ви-
ставкою.

Картини художниці є у при-
ватних колекціях у багатьох 
країнах світу. Але з особливою 
любов’ю вона говорить про інше 
своє захоплення – ляльки. Саме 
їх покаже на своїй ювілейній ви-

ставці, яку планує в Тернополі 
наступного року.
Маленький Голлівуд 

Ці ляльки настільки схожі на 
людей, що, здається, от-от по-
правлять сукню чи костюм і лег-
кою ходою втечуть із коробок, де 
ховаються від пилу. Тим паче, це 
не «прості смертні», майже всі – 
герої кіно, у яке пані Наталя за-
кохана. Ось хитро усміхається 
Луї де Фюнес, з викликом погля-
дає Людмила Гурченко, спокус-
ливо примружила повіки Мери-
лін Монро, лукаво дивиться Олег 
Янковський... А серед них – і тер-
нопільські митці: співачка Лю-
бов Ізотова, актори В’ячеслав 
Хім’як і Віра Самчук.

– Я вже зробила більше півсо-
тні ляльок, – розповідає худож-
ниця. – З нових – український ак-
тор і режисер Іван Миколайчук, 
зірка індійського кіно Рітік Ро-

шан. А тепер відтворюю персо-
наж Кейт Уінслет з фільму «Ти-
танік» – Розу, але в старості. Я до-
бре малюю портрети, тому самій 
цікаво передати схожість актора 
і ляльки. У картинах я імпресіо-
ніст. Коли ж роблю ляльки – най-
більше подобається реалізм.

Перші ляльки-люди, яким 
уже більше десяти років, були з 
пап’є-маше та гіпсу. Згодом ху-
дожниця почала використовува-
ти пластик, на ньому можна тон-
ко відтворити міміку героя. Щоб 
така лялька жила довго, запікає 
фігурку в духовці. А далі бере 
ножиці й нитки і шиє вбрання: 
клаптики тканини, папір, фоль-
гу перетворює у вишукані вечір-
ні сукні, капелюшки, туфельки... 

– Ляльки вимагають такої ж 
уваги, як люди, – каже пані На-
таля. – Якщо їх надовго залиши-
ти на самоті, вони навіть можуть 
зламатися. Одній ляльці, до якої 
я довго не дивилася, міль з’їла 
крила. Тому я постійно щось у 
них доробляю, шию нові костю-
ми.

Своїх прототипів кіношних 
героїв жінка не продає. Каже, що 
вони дуже для неї дорогі. Зага-
лом створення однієї фігурки за-
ймає кілька місяців.
Сила світла та добра 

Натхнення художниця шу-
кає у природи. Коли набридає 

суєта, їде з міста. За день може 
пройти вісім-десять кілометрів, 
подалі від шуму і наодинці з 
думками.

– Тернопіль хоч і невелике 
місто, але сумбурне, – каже ху-
дожниця. – Його заполонила бі-
ганина за грошима, матеріаль-
ними статками. Звичайно, їсти 
хочеться завжди, але і про душу 
ніколи не треба забувати. 

Усіх, кому також бракує духо-
вного спілкування, пані Наталя 
запрошує до себе на творчі вечо-
ри. Перша презентація відбулася 
цими вихідними. Юна тернопо-
лянка Віка Четвертакова впер-
ше представляла свої графічні 
портрети. На її картинах – і дру-
зі, і відомі актори та співаки. Ма-
лює дівчина з дитинства. Штрих 
уваги, яким стала для неї вистав-
ка, розчулив її до сліз. 

Підтримати Віку прийшли 
друзі, рідні. У теплій атмосфері 
час минув непомітно. А з антре-
солей за всім спостерігали ляль-
ки, такі схожі на людей... 

– Пригадую слова, якими за-
кінчується фільм «Війна і мир», 
– зауважує пані Наталя. – «Якщо 
злі можуть об’єднатися, чому 
не зробити цього добрим?».   
І справді, чому б не утворити 
силу чогось світлого, безкорис-
ливо? Тим паче, для цього по-
трібно лише бажання...

Антоніна БРИК.

запрошує 
Наталія 
БАСАРАБ

Подалі від суєти, на зустріч 
з гармонією та душевністю:

– Настає час, коли йдуть  
з життя дорогі люди.  

І згадуючи все добре,  
що для тебе зробили  

батьки, друзі, відчуваєш 
потребу ділитися з іншими. 

Так і мені захотілося підтри-
мати тих, хто починає  

свій творчий шлях.  
Іноді подаси людині руку –  

і в неї доля зміниться,  
– каже тернопільська  

художниця Наталія Басараб.

У своїй квартирі-майстерні, з вікон якої видно куполи Катедрального собору в 
центрі Тернополя, вона започатковує мистецький салон. Творчі люди зможуть 
презентувати у ньому свої роботи, спілкуватися. Двері цього затишнього 

помешкання господиня відчиняє для всіх, кому не вистачає душевності та доброти.

Наступна зустріч у затишному домі Наталії Басараб відбудеться  
5 серпня. Свої вірші читатиме тернопільська поетеса Марія Карпик. 
Якщо ви хочете завітати на творчий вечір чи влаштувати свою  
презентацію – звертайтеся у редакцію «Нашого ДНЯ».  
Ми обов’язково передамо ваші контакти пані Наталі.

Перша виставка Віки Четвертакової.Людмила Гурченко і Олег Янковський.

Ляльки – як люди.
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Що не таку файному місті?
Медіа-проект  «Нашого ДНЯ»

Подивився, як працюють 
тернопільські дорожники, 
і згадав анекдот часів 

комуністичних суботників.

Отже, зійшлися на свято ударної пра-
ці люди. Кожен трудиться, аж гай шу-
мить. Петро встяж дороги копає ямки, а 
Семен відразу ж їх закопує. 

- Навіщо ви це робите?, - запитують 
прохожі.

- Сьогодні маємо сто дерев висадити, 

тож ніколи відпочивати, - відповідають 
хлопці.

- Де ж ті дерева? 
- Ось там на вантажівці лежать
- То чому ж ви їх не садите?
- Це мав робити Микола, але він не 

прийшов. Нам доручили лише копати 
ямки  та закопувати їх.

Можливо, це й не смішно, проте зо-
всім недавно щось схоже відбувалося 
на вулиці Крушельницької у Тернопо-
лі. Комунальники перекрили проїжджу 

частину, задіяли потужну спецтехніку, 
якою, хочеться вірити, добротно всте-
ляли гарячий асфальт. А ось про підго-
товчі роботи, а саме – про встановлення 
нових бордюрів, майстри, очевидно, за-
були.  Або, як кажуть,  «Микола не прий-
шов», аби їх встановити.

- Потужна спецтехніка, гарячий ас-
фальт, - заздрять міським дорожникам 
їхні колеги з облавтодору.  Адже вони 
ще й дотепер змушені «латати» авто-
шляхи краю, використовуючи дідівські, 

якщо не прадідівські, знаряддя праці. 
Відтак фото нашого кореспонден-

та, зроблене на трасі поблизу Козлова 
Козівського району,  яскраво підтвер-
джує не тільки справедливість цих нарі-
кань, а й змушує замислитися. Зокрема 
над тим, що поки люди з тачками у ру-
ках тяжко працюватимуть, аби на вибо-
їнах не розтрясло чиновників на крутих 
«тачках», порядку на українських доро-
гах не буде. І в Україні теж. 

Юрко СНІГУР.

Фотофакти

Ремонтники з минулого

Шановна редакціє. Дякую вам 
за публікації на сторінці «Що 
не так у файному місті?»  

Питання, які ви у них порушуєте, - 
справді важливі та актуальні. 

Ось тільки хочу вас, шановні журналісти і 
дописувачі, розчарувати. Ніхто з тих, кого ви 
критикуєте, не відреагує на зауваження, і, тим 
паче, не дасть конкретної та ґрунтовної відпо-
віді у газету. Ніхто не подякує за ваші публічні 
підказки, за виявлені вами недоліки, як ніхто й 
не виправить їх. 

Усіх усе влаштовує. Працювати «стук-грюк, 
аби з рук» у нас звикли вже давно. Як і заплю-
щувати очі на якість праці.

 Наприклад, зараз ви акцентуєте увагу на ре-
монті доріг та роботі громадського транспорту. 
Хочу й від себе додати кілька слів у продовжен-
ня цих тем.

Перше, стосовно доріг. Якось у мене зупи-
нився старенький будильник. Можна було б ку-
пити новий з різними мелодіями – не такі вже 
й великі гроші, - проте вже звик прокидатися 
від ще змалечку знайомого і голосного дзвін-
ка «Янтаря». Тому й здав його у ремонт. Через 
кілька днів майстер повернув уже працюючий 
будильник та ще й дав гарантійний талон на 
три місяці. Але ж це – будильник,  «капіталь-
ний» ремонт якого мені обійшовся у двадцять 
гривень. 

Натомість на дороги у Тернополі витрача-
ють мільйони. Причому кожного наступного 
літа зазвичай «латають» одні і ті ж вулиці. Ці-
каво, хто має відповісти за те, що дорожнє по-
криття не прослужило і року? Хто перевіряє 
якість роботи комунальників? Чому дорожни-
ки не дають гарантії на виконаний ремонт?

Як бачимо, запитань значно більше, ніж від-

повідей на них, а так не повинно бути.
Друге, на чому хочу акцентувати вашу ува-

гу, - транспортне обслуговування тернополян. 
І міський голова, і наші депутати вважають, 
що ціна проїзду у тернопільських маршрутках 
економічно обґрунтована. Може, й так. А ціка-
во, хто економічно обґрунтував наші найниж-
чі в Україні заробітні плати? Хто мало не щодня 
тишком-нишком підвищує бодай на кілька ко-
пійок ціни на товари першої необхідності, на 
ліки, на послуги? То чому ж наша міська влада 
завжди чує тільки претензії одних, у даному ви-
падку – перевізників, і залишається глухою до 
голосу інших – громади. 

Виправдання чиновників, що після подо-
рожчання проїзду  покращиться якість обслу-
говування пасажирів також не витримує жод-
ної критики. Ввічливих та привітних водіїв, як 
і раніше, можна порахувати на пальцях однієї 
руки. 

Як, до речі, і сумлінних чиновників, керів-
ників комунальних служб та управлінь.  Багато 
посадовців, на жаль, працюють лише для «га-
лочки» у звіті і зовсім не вболівають за довіре-
ну справу. Будь-яка, навіть конструктивна кри-
тика порушує їх спокійне життя. Вони не сприй-
мають її, не аналізують, не поспішають виправ-
ляти упущення.

 Та все ж хочу вірити, що газетні публікації 
під рубрикою «Що не так у файному місті?» ма-
тимуть високий коефіцієнт корисної дії. Адже 
замовчувати негаразди у роботі міської влади 
та підпорядкованих їй комунальних служб – все 
одно, що множити їх. Тож давайте спільно ви-
кривати недоліки. Може, таки достукаємося до 
тих, хто їх допустив.

Ігор ВАЛЬКІВ.
тернополянин.

Замовчувати негаразди - 
                  значить множити їх

У Тернополі протягом місяця перевіряли якість 
обслуговування пасажирів та безпечність 
громадського транспорту. 

Працівники управління транспорту і зв’язку, муніципальна мі-
ліція, представники державтоінсперції та громадські інспектори 
з 5 червня до 5 липня здійснили більше тисячі перевірок міських 
автобусів і тролейбусів. Наостанок сам міський голова проїхався у 
трьох маршрутках – №№ 15, 18 і 19. Очільнику Тернополя потала-
нило – він побачив  фактично ідеальну ситуацію:  «пасажири були з 
квитками, при чому ніхто не скаржився на роботу водія». 

Під час перевірок було виявлено 183 порушення – 63 випадки 
невидачі водієм квитків, два водіїв курили у салоні, десятеро роз-
мовляли по мобільному телефону, 54 водіїв працювали без спеці-
альної уніформи, один відмовлявся перевозити пільговиків.  

- Складено 116 актів з приводу санітарно-технічного стану 
транспортних засобів. Зокрема, це погана обшивка сидінь та по-
шарпане покриття підлоги, – розповідає начальник управління 
транспорту, комунікацій і зв’язку Тернопільської міської ради Ігор 
Мединський. – За результатами перевірок звільнили 6 водіїв,  31 
отримав догану, попередили та провели додатковий інструктаж 
ще з 103- ма водіями.

За словами начальника відділу автомобільно-технічної інспек-
ції УДАІ Володимира Погрібного, протягом місячника виявлено по-
над 200 порушень правил дорожнього руху та зафіксований один 
факт кермування автомобілем таксі в нетверезому стані.

Міський голова Сергій Надал задоволений роботою комісії. Він 
пообіцяв, що і надалі проводитимуться заходи щодо покращення 
функціонування громадського транспорту у Тернополі. Зокрема, 
ще до кінця року усі маршрутки та тролейбуси будуть обладнані 
автоматизованою системою оголошення зупинок. 

Юля ТИМКІВ.

У маршрутках 
зробили 
ревізію
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Зарваниця. Проща. Прощення…

Цьогорічний духовний захід зібрав більше 
сотні тисяч паломників. Серед прочан були не 
лише мешканці України, а й чимало гостей із за-
кордону. Прибув на Тернопілля і Глава Україн-
ської Греко-Католицької Церкви владика Свя-
тослав (Шевчук). 

Патріарх Святослав очолив Архієрейську 
Святу Літургію на Чудотворному місці у За-
рваницькому Марійському духовному центрі. 

А після Літургії відбулася панахида за жертв 
українсько-польського протистояння на Воли-
ні 1943 року та освячення пам’ятника Папі Івану 
Павлу ІІ, який спорудили неподалік купелі Свя-
тої Анни. 

Люди молилися під холодним дощем. Проси-
ли Божої ласки і благословення, миру і добра. Їх 
гріла віра і маленькі вогники свічечок…

Ольга ЧОРНА.     

Дорога, подолана під час прощі - це дорога  
до Бога, до прощення… У  минулі вихідні 
було холодно, падав дощ, проте чимало 

людей ішли до Зарваниці - духовного центру 
вірян греко-католицької церкви. Всеукраїнську 

прощу приурочили 1025-літтю Хрещення 
України-Русі та Року Віри, яким в УГКЦ 

проголосили нинішній рік.    

Вступна кампанія 
у розпалі. 
Абітурієнти 

не лише з 
Тернопільщини, 
а й з сусідніх 
областей прямують у 
тернопільські виші, 
щоб випробувати 
свої шанси на вищу 
освіту у студентській 
столиці України. 

Близько 20 тисяч ви-
пускників вже подали документи на обрані 
ними спеціальності. Серед вишів лідирує Тер-
нопільський національний економічний уні-
верситет. За чотири дні роботи сюди подали 11 
тисяч заяв, у педагогічний університет – шість 
тисяч, у технічний – більше трьох. 

Цьогоріч все популярнішим стає електро-
нний вступ. Це дозволяє уникнути черг і зеко-
номити кошти на мандрівку в інше місто. Біль-
ше третини всіх поданих заяв виші отримали 

дистанційно. 
Державне замовлення у 

вступній кампанії-2013 скоро-
тилося. В економічному та пе-
дагогічному університетах  ця 
цифра сягнула 10-15 %. Змен-
шення бюджетних місць тор-
кнулося гуманітарних факуль-
тетів. Цього року держава зна-
чно скоротила замовлення на 
журналістику, екологію, ту-
ризм, мистецькі напрямки та 
інші. Щоправда, це не стосу-

ється Тернопільського національного техніч-
ного університету. Тут не лише не зменшилась 
кількість бюджетних місць, для випускників 
коледжів, які хочуть продовжити навчання в 
цьому виші, державне замовлення навіть збіль-
шилось. 

У Тернополі найбільше випускників хочуть 
стати програмістами, географами, філологами, 
економістами та фінансистами.

Юля ТИМКІВ. 

Електронний вступ стає все популярнішим
Третина абітурієнтів подає документи через Інтернет

VI Фестиваль кулінарного мистецтва «Коропфест» відбудеть-
ся у селищі Коропець на Монастирищині у неділю 21 липня року, 
на площі біля палацу графа Бадені. Головним героєм дійства ста-
не, звичайно, короп. Цієї риби без ліку у місцевій річці, тому в 
честь неї було названо селище і засновано спеціальне кулінар-
не свято. 

Цього року гостей «КоропФесту» чекають дегустації страв 
з коропа, майстер-класи з приготування вареників з коропом і 
фірмового маринованого коропа. Також на святі працюватимуть 
майстерні народних ремесел, відбудиться семінар з розвитку зе-
леного туризму, а також благодійний аукціон і концертна про-
грама. При бажанні гості фестивалю зможуть порибалити і взя-
ти участь в екскурсіях. 

Вполюйте коропа та приготуйте його

Святиня 
перебуватиме 
у храмі Різдва 

Пресвятої Богородиці по 
21 липня. 

Преподобний Меркурій 
Чернігівський – великий по-
движник і чудотворець ХХ сто-
ліття. Він народився у 1870 
році. У зрілому віці вирушив 
до Києво-Печерської Лаври, де 
молився та виконував покла-
дені на нього послухи.  Болісно 
було йому бачити руйнування 
рідного монастиря під час Дру-
гої світової війни, але у всьому 
покладався на волю Божу. Зго-
дом відправляв служби у селі 
Бригинці. 

Через своє ревне служіння 

батюшка не раз терпів багато 
скорбот. До сьогодні люди пе-
редають чудесне порятуван-
ня отця Меркурія від смерті. 
Сільський голова з двома ен-
каведистами вивели батюшку 
в поле, щоби вчинити над ним 
розправу. Але зброя дала осіч-
ку, те ж саме трапилось і вдру-
ге. Преподобний залишився 
неушкодженим і одержав від 
Бога дар зцілення. За свідчен-
нями отців, його мощі допома-
гають людям і нині. 

Зустріти святиню в Тер-
нополі прийшло близько со-
тні священиків та велика кіль-
кість вірян. Поклонитися мо-
щам можна у храмі щодня з 
8.00 по 24.00.

До Тернополя привезли мощі 
Меркурія Чернігівського
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Тернопільська область потерпає 
від безробіття, й люди 
продовжують виїжджати за 

кордон. Однак, усе частіше чоловіків, 
жінок і навіть дітей проти їхньої 
волі змушують займатися фізичної 
працею. Або ж – використовують 
як сексуальних рабів. Способів 
експлуатації людей у сучасному світі не 
менше, ніж у часи рабовласницького 
ладу. 

Про це у тернопільському прес-клубі розпо-
віла керівник Центру консультування мігран-
тів Марина Пасєчник. Вражають держави, куди 
останнім часом продають українців. На першо-
му місці – Росія: майже половина наших співвіт-
чизників, потерпілих від торгівлі людьми, ста-
ли рабами саме там. Як живий товар українців 
часто використовують і в Туреччині, Польщі, 
Чехії, Італії. Не застраховані від «продажу» ро-
бітники й у себе на Батьківщині. Їдучи з села до 
великого міста, також можна потрапити у паст-
ку. «Купуй українське!» – виголошують тепер не 
лише виробники продуктів харчування й туро-
ператори, а й шахраї. 

– Згідно з даними Міжнародної організації з 
міграції, за останні 20 років від торгівлі людь-
ми постраждали понад 120 тисяч українців, – 
зазначила пані Марина. – Буває, що людей про-
дають їхні ж родичі. Недавно ми мали прикрий 
випадок у Тернополі, коли чоловіка зробила ра-
бом сестра. Скориставшись уразливим станом 
брата, вона продала його квартиру в місті та ви-
везла до однієї з країн Європи, де проти його 
волі утримувала три роки. Весь цей час одер-
жувала пенсію родича з інвалідності. З чоловіка 
знущалися – він схуднув на 30 кілограмів. Ди-
вом повернувся до Тернополя і сьогодні мешкає 
у будинку-інтернаті. 

За словами Марини Пасєчник, в області саме 
чоловіки найчастіше потрапляють у тенета ра-
бовласників. Зазвичай, їх використовують як 
дармову робочу силу. Хоча солодкими обіцян-
ками заманюють і в борделі. Торік на Терно-
пільщині міліціонери виявили два факти тор-

гівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. 
Жертвами таких дій стали три мешканки об-
ласті, одна з них була неповнолітньою. 

– Ми стикалися з випадками, коли дівчат 
вербували в Болгарію збирати помідори чи 
огірки, але пропонували летіти через Москву, – 
розповіла жінка. – Там казали, що обіцяної ро-
боти вже нема, але є краща – в Арабських Емі-
ратах. За фальшивими документами вивозили 
туди й продавали. 

Цьогоріч в області правоохоронці виявили 
й інші злочини работорговців. У двох випадках 
людей продавали на органи. Постраждали чо-
тири мешканці Тернопільщини, яким видалили 
нирки. Часто від ганебної торгівлі потерпають і 
найменш захищені – діти.

Сьогодні жертвами рабства опікуються не 
лише громадські організації, а й держава. В 
Україні діє Закон про протидію торгівлі людь-
ми, постраждалі отримують відповідний статус 
і, хоча й невелику, фінансову підтримку та пра-
во на безкоштовну медичну допомогу. Однак, 
на початок квітня такий статус одержали тіль-
ки 35 українців. Зібрати докази непросто, а іно-
ді воліють мовчати і потерпілі. 

– Лише спільними зусиллями влади та гро-
мади можна протидіяти торгівлі людьми, – зау-
важила ще одна гостя прес-клубу, голова прав-
ління громадської організації «Відродження 
нації» Галина Кравець. – Потрібно узгодити дії 
всіх органів і служб, які опікуються цим питан-
ням. Адже поки не зміниться економічна ситуа-
ція, українці шукатимуть заробітків далеко від 
дому, а отже, ризикуватимуть своєю свободою. 

За словами фахівців, зважившись на такий 
крок, потрібно ретельніше перевіряти інфор-
мацію посередників, які обіцяють золоті гори. 
У Тернополі діє гаряча лінія з протидії рабству 
–  0 800 505 501 (безкоштовно із стаціонарних 
телефонів) та 527 (безкоштовно з телефонів 
операторів Київстар, МТС, life та Beeline). Звер-
нутися на лінію може кожен, хто бажає отрима-
ти кваліфіковану консультацію щодо безпечно-
го виїзду за кордон, та ті, хто потрапив у кри-
тичну ситуацію. 

Антоніна БРИК.

Молодий чоловік мешкав з батьком у селі Ладичин Теребов-
лянського району. Після смерті матері юнака життя удвох не ми-
нало без конфліктів, особливо тоді, коли були нетверезими. 

Якось пізно ввечері син повернувся додому і застав добря-
че захмелілого батька в літній кухні. Родичі взялися вкотре 
з’ясовувати стосунки.

Слідчі все ще встановлюють усі деталі конфлікту. За попе-
редньою інформацією, син уже вийшов на подвір’я, коли бать-
ко схопив кухонний ніж.  Молодий чоловік якраз стояв до стар-
шого боком, то й удар лезом отримав збоку, в ліву ділянку гру-
дей. Медикам, яких викликала тітка загиблого, довелося тільки 
констатувати смерть. 

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження. 
Підозрюваний у тяжкому злочині арештований. За вчинене 
йому загрожує від 7 до 15 років позбавленням волі.

У Тернополі чоловік 
намагався збути 
звичайні металеві 

контейнери за ціною 
радіоактивних речовин

–  Мешканець області ду-
мав заробити на шахрай-
стві. Маючи копії специфіка-
цій на радіоактивні матеріа-
ли цезій-137 та стронцій-90, 
він вирішив виготовити ме-
талеві контейнери та збути 
їх як контейнери з радіоак-

тивними матеріалами. Адже 
знав, що наявність радіоак-
тивних речовин перевірити 
без спеціального обладнан-
ня неможливо. 

Покупця на товар сприт-
ний чоловік шукав через ін-
тернет. Затримали його біля 
аеропорту Тернополя під 
час збуту покупцеві звичай-
ного металевого контейне-
ра за... 5 тисяч доларів США. 
За шахрайство чоловік може 
сісти в тюрму на 3 роки.

Тернополян 
продають 

у трудове рабство, на органи, у борделі...

Мешканці Тернополя і Тер-
нопільського району, які пода-
ли декларації про майновий  
стан і доходи за 2012 рік, та за-
значили в них до сплати відпо-
відні суми податку на доходи 
фізичних осіб, повинні сплати-
ти його до 1 серпня 2013 року. 
Цей термін не можна порушу-
вати, адже відповідно до стат-
ті 126 Податкового кодексу 
передбачена відповідальність 
у вигляді штрафу в таких роз-
мірах: при затримці до 30 ка-
лендарних днів включно – у 

розмірі 10 відсотків від суми 
боргу; при затримці більше 30 
календарних днів – 20 відсо-
тків від суми боргу.

Нагадаємо, що декларацій-
на кампанія тривала до 1 трав-
ня. Звернутися у територіаль-
ні органи Міндоходів за місцем 
проживання та задекларувати 
доходи були зобов’язані гро-
мадяни, які у минулому році 
отримували доходи, з  яких по-

даток не утримувався, здава-
ли в оренду рухоме та неру-
хоме майно, здійснювали про-
даж майнових та немайнових 
прав, отримували спадщину, 
дарування, інвестиційні при-
бутки чи іноземні доходи. 

Інформаційно-
комунікаційний відділ 

Тернопільської об’єднаної 
ДПІ  ГУ Міндоходів в області.

Хто повинен сплатити 
податки до 1 серпня

Зверніть увагу!

Юридична консультація «Нашого ДНЯ»
Чи можна звільнити з роботи інваліда?

Доброго дня, шановна редакціє! �ене цікавить, чи мо� �ене цікавить, чи мо��ене цікавить, чи мо�
жуть звільнити (скоротити) працівника�інваліда?   

З повагою - Іван Андрійович.
Звільнення працівника з інвалідністю за ініціативою ад-

міністрації, переведення на іншу роботу без його згоди з мо-
тивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли 
за висновком МСЕК стан його здоров`я перешкоджає виконанню 
професійних обов`язків, загрожує здоров`ю і безпеці праці інших 
осіб або коли продовження трудової діяльності чи зміна її харак-
теру та обсягу загрожує погіршенням стану здоров’я інваліда. 
(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», стаття 17).

Однак, не слід забувати, що законодавство не забороняє 
звільняти з роботи працівника-інваліда  з причин не пов`язаних 
з його недугою – прогул, порушення трудової дисципліни тощо. 
Працівник, який  отримав на підприємстві, в установі, організа-
ції трудове каліцтво або професійне захворювання, має  пере-
важне право залишатися на роботі при скороченні штату або 
чисельності працівників, якщо за кваліфікацією та продуктив-
ністю праці він  не поступається іншим працівникам.

Роман  РУСНАК, 
юрист, член Національної 

спілки журналістів України. 

Матір привчала дитину до крадіжок

Мешканка 
Підволочиського 
району замість 

того, щоб виховувати 
сина, навчала його 
кримінальному ремеслу.

Зокрема, вона не лише 
сама грабувала вночі одно-
сельчан, а й брала з собою 
16-річного підлітка. Згодом 
неповнолітній уже без мате-
рі обікрав житловий будинок 
і зник з місця злочину. 

Обвинувальний акт у кри-
мінальному провадженні сто-
совно жінки скерували до 
суду. Їй доведеться відповіда-

ти за крадіжки, втягнення не-
повнолітнього у злочинну ді-
яльність та злісне невиконан-
ня обов’язків із догляду за ди-
тиною. За скоєне мешканці 
Підволочиського району за-
грожує до 10 років тюрми. 

Перед законом постане і 
хлопець. Кримінальне прова-
дження стосовно нього від-
крили за фактом крадіжки.

Прокуратура також вне-
сла подання, у якому вимагає 
покарати за бездіяльність по-
садовців з органів державної 
системи профілактики райо-
ну.

Батько зарізав рідного сина

Поранений ще зумів підбігти до хати, де 
мешкала його тітка, але врятувати життя 
26-річного юнака не вдалося...

Шахрай продавав повітря 
за... тисячі доларів
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Колись сюди 
зїжджалися на 
вечірні бали 

вишукані панянки з 
кавалерами. Горіли 
канделябри і звучала 
музика, адже лікарня 
міститься у пам’ятці 
архітектури, графському 
палаці дідича Юліана 
Коритовського (1720 рік). 
Довкіл – чудовий парк з 
гібридами екзотичних 
дерев та кущів. Щоправда, 
воєнні лихоліття кількох 
століть, а також людські 
руки, на жаль, багато чого 
знищили.

Уперше в цьому медичному закладі 
я побувала як журналіст більше десят-
ка літ тому. Тоді мене тут вразила осо-
блива атмосфера чуйності і доброти. 
Днями з фотокореспондентом Іваном 
Пшоняком ми знову завітали у Плоти-
чу. Привітність лікарів і медсестричок, 
санітарочок, та ж тепла аура розумін-
ня і чуйності між медиками та пацієн-
тами, слова щирої подяки від останніх 
людям у білих халатах. І недарма, бо не-
мало хто, зневірившись, побувавши в 
інших лікарнях чи на прийомі у різних 
світил, саме тут, у Плотичі, знайшли 
справжню, дієву допомогу. Як, напри-
клад, Євгенія Качунь з села Біла Терно-
пільського району.

– Я лежала і в кардіології, і в нейро-
хірургії, а полегшення не було, - каже 

жінка. - До того ж ніяк не 
могли визначити правиль-
ний діагноз. Я уже не ходи-
ла. І тільки тут, у цій лікарні 
повірила, що все буде добре. 
Повірила головному лікаре-
ві Андрію Васильовичу Пала-
марчуку, що підведуся. І ось 
після чотирьох місяців я ста-
ла на ноги. Не повірите, яке 
то щастя...

У цьому закладі лікують  
хворих з позалегеневою фор-
мою  туберкульозу, зокре-
ма, шкіри, хребта, туберку-
льозом кісток і суглобів. А 
також рятують пацієнтів з 
кістково-гнійною патологією, оперу-
ють навіть складні випадки.

- По-суті, ми єдині в області займає-
мося цією проблематикою, можна ска-

зати, вузькою спеціалізацією. - заува-
жує головний лікар. - Тож є напрацьо-
ваний роками досвід, уміння, знання. 
Молодший медичний персонал теж на-
вчений догляду за такими хворими. 

Адже, наприклад, пацієнтам 
із туберкульозом хребта при-
ходиться лежати місяцями. Їм 
важливо отримати адекватну 
медичну допомогу і почути до-
бре підбадьорливе слово.

Шкода, але як і в більшос-
ті вітчизняних медичних уста-
нов, у Плотичі не можуть по-
хвалитися сучасною апарату-
рою. Найкращий інструмен-
тарій, мовлять лікарі, - це їхні 
руки. 

Так воно є насправді. Тому, 
на прохання пацієнтів,  на-
зву їх. Це – керівник закла-
ду Андрій Паламарчук, лікар-

дерматолог, терапевт Борис Борисович 
Павлик,травматолог Петро Михайло-
вич Блащак, анестезіолог Михайло Ми-
хайлович Кричфалушій. 

До речі, у свій час у зв’язку 
з так званою оптимізацією ме-
дичної галузі, з лікарні у Пло-
тичі в обласний тубдиспансер, 
що у Великій Березовиці, пе-
ревели очне, урологічне, гіне-
кологічне відділення. Чи ви-
правдало це себе – тема іншої 
публікації. Ведуться розмови 
і про створення на базі лікар-
ні хоспісу - закладу  для неви-
ліковних хворих. Пацієнти ж, 
які нині їдуть за допомогою 
до медиків у Плотичу, просять 
про одне: не відбирати у них 
останній острівець надії.         

Зіна КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.

В одному з номерів «Нашого ДНЯ» 
прочитали цікаву розповідь про обласну 
фізіотерапевтичну лікарню реабілітації, що 

в Більче-Золотому Борщівського району. Справді, 
тут працюють кваліфіковані спеціалісти, які з 
розумінням і чуйністю ставляться до пацієнтів. 
Кожен з нас після курсу реабілітації почуває себе 
чудово. 

Особливу подяку хочемо висловити керівнику установи, за-

служеному лікарю України, кандидату медичних наук Любоми-
рові Васильовичу Синоверському. Завдяки його старанням до 
цієї лікарні, розташованої у мальовничому куточку Тернопілля, 
їдуть за здоров’ям люди з усієї України.   

З повагою: Віктор Аверкієв (Теребовля), Віталій Маяков-
ський (Козова), Наталія Кобзар, Марія Соловій, Галина Чорній 
(Бучач), Марія Гужда (Козівський район), Сергій Дзюра, Світла-
на Галустян (Тернопіль), Світлана Федосова (Полтавська обл.), 
Микола Гладков, Марія Данилишин (Львів).

«Лише тут повірила, 
що буду ходити»
В обласній протитуберкульозній 

лікарні, що у селі Плотича
 Тернопільського району, навіть тим, 

хто втратив надію на одужання, 
повертають здоров’я 

і любов до життя.

У Більче-Золоте 
їдуть 
за здоров’ям 

Подяка

Головний лікар Андрій Паламарчук.

Молодші медсестри Надія Лещик і Надія Гармідир 
та операційна медсестра Марія Драпак.

Бухгалтери Галина Антонів 
та Оксана Петришин.

Ірина Давидович – інспектор з кадрів.

Медсестрички Надія Побігушко
та Марія Дзьобак.

Молодша медсестра
 Оксана Середницька.

Медсестра фізіотерапевтичного 
кабінету Оксана Школьна.
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Минулої п’ятниці на перший кон-
церт у відремонтованому клубі зійшло-
ся чи не все село. Від такої уваги особливо 

хвилювалися маленькі артисти. Дітей, котрі бажають 
ходити до гуртків, багато. Тепер, крім занять зі співів, 
у Шимківцях будуть і танці. Хлопчики й дівчатка мо-
жуть з усієї сили тупотіти чобітками – сцена не про-
валиться.

Директор будинку культури Світлана Мандибу-
ра розповідає, що дорослі також хочуть відпочива-
ти не лише перед телевізорами. Приходять на репе-
тиції вечорами, коли завершать роботу в своїх госпо-
дарствах. Так зародився гурт із колоритною назвою 
«Куми». Втому як рукою знімає, коли виходять на 
сцену. Шимковецькі куми й кумасі приглянулися не 
лише односельцям – виступали у Збаражі, Тернополі. 
А далі поглядають і на столичну сцену.

– Боляче, що смутнішають українські села, – каже 
пані Світлана. – Коли рік тому я прийшла працювати 
директором будинку культури, запрошувала всіх не-

байдужих мешканців, аби разом  від-
родити пісні нашого краю. Бо хочеть-
ся, щоб люди відчули душевне тепло, 
щоб село жило. Та в клубі навіть не було 
підлоги на сцені, крізь щілини у старих вікнах заліта-
ли вітри й холод. Я звернулася  до сільського голови 
Лариси Голубенної, і вона  в усьому нам допомогла. 

У клубі поміняли старі двері, вікна на пластикові, 
облаштували сцену, пошили штори, оновили стіни. 
Рятувати будівлю взялася і молодь. Володимир Кісі-
левич, який виріс у Шимківцях, залучив до ремонту 
друзів з обласної громадської організації «Батьків-
щина молода». Допоміг і директор місцевого аграр-
ного підприємства Степан Ванькевич.

– Таланти у нас є, але вони не мали де виступати, – 
зауважує сільський голова Лариса Голубенна. – А те-
пер облаштували ще й бібліотеку. Почали освітлю-
вати вулиці в Шимківцях і сусідній Решнівці, ремон-
туємо дороги. Замінили вікна в садочку, а для шко-

лярів придбали 
комп’ютери. На-
магаємося зро-
бити хоча б еле-
ментарне, щоб за-
цікавити молодь 
і створити нор-
мальні умови для 
життя у селі.

Відкриття клу-
бу було символіч-
ним – його присвя-
тили 600-ій річ-
ниці Шимковець. 
Село з такою істо-
рією не може зник-
нути з карти, пере-
конані мешканці. 
До речі, саме вони 
дослідили справ-
жній вік Шимко-
вець. За офіційни-
ми ж документами 
селу – «всього» 550 
років. 

– Кажуть, що раніше тут було поселення Лепеш-
ки, напевно, від слова лепеха. А потім все винищили, і 
на цих землях осів чоловік на ім’я Шимко. Від нього й 
пішли покоління шимківлян, – розповідає заступник 
директора місцевої школи Марія Дячук.

Сіл з такою ж давньою історією на Тернопіл-
лі та Україні – багато. І в кожному ростуть та-
лановиті діти. Клубів теж не бракує. Але не 

всім пощастило навіть з поточним ремонтом. Свято в 
Шимківцях – радше приємний виняток, ніж правило. 
Поки що урядовці мільйони гривень витрачають на 
утримання владної структури у розкошах. Сільські ж 
таланти змушені давати собі раду самі…

Антоніна БРИК.
На фото: миттєвості свята.

Мала батьківщинаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ8 nday.te.ua

Таланти  із Шимківців мріють 
про  велику  сцену

Будинок культури у Шимківцях на Збаражчині 
ще рік тому не відрізнявся від багатьох інших 
в українських селах – облуплені стіни, обдерті 

фасади... Хіба що стояв на місці палацу Ізабелли 
Свейковської, який радянська влада зруйнувала 
після війни. За часів незалежної України клуб ледь 
не спіткала доля панського обійстя. Але цього 
разу – від безгрошів’я. Споруду, що тихо помирала у 
затінку березового гаю, врятували самі ж мешканці. 

Село, якому 600 років, 
отримало друге життя
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Єгипет на межі голоду

У Єгипті запасів імпортної пше-
ниці залишилося лише на два міся-
ці, заявив Бассем Ауда, міністр про-
довольчої безпеки за президентства 
Мохамеда Мурсі. Про загрозу виник-
нення продовольчої кризи в Єгипті по-
переджає і профільна агенція ООН. У 
80-мільйонному Єгипті борошно для 
хліба зазвичай складається з рівних 
часток вітчизняної та імпортної пше-
ниці. Через значну девальвацію нацва-
люти та скорочення золотовалютних 
резервів Каїр у лютому припинив за-
купляти пшеницю за кордоном. 
Реформам у Грузії 
прийшов кінець

Війна на знищення між прем’єром 
Бідзіною Іванішвілі та президентом 
Михайлом Саакашвілі підвела рис-
ку під блискучим реформаторським 
проектом 2005-2012 років. А саме 
це дало змогу бідній і безперспектив-
ній Грузії стати сучасною державою, 
яка приваблює інвесторів та туристів. 
Проте після того, як Іванішвілі півроку 
тому отримав більшість у парламенті 
і право очолити уряд, в економіці по-
чався застій через повну зупинку інф-
растурктурних проектів та зменшен-
ня іноземних інвестицій, пише журнал 
«Тиждень». Замість покращення, но-
вий уряд взявся за демонтаж побудо-
ваного Саакашвілі. Одне з перших рі-
шень - повернення в ефір російських 
телеканалів. А всі, так звані «ображе-
ні», стали «жертвами». Злодії та коруп-
ціонери видихнули з полегшенням: те-
пер не вони головні вороги держави, 
бо вся увага поліції звернена на Саа-
кашвілі. 
Англійський футбол 
поступово вмирає

Журналісти британського видан-
ня «Daily Mail» вважають, що англій-
ський футбол втрачає провідні по-
зиції у світі. Крім того, на англійців 
незабаром взагалі перестануть зважа-
ти. Згідно з  підрахунками журналістів, 
лише 15 відсотків від загальної кіль-
кості підписаних футболістів - англій-
ці. Тобто, лише дев’ять гравців із 60-и 
мають англійський паспорт. Молодіж-
на збірна Англії на чемпіонаті Європи 
в Ізраїлі програла всі три матчі і заби-
ла лише один гол, підкреслюють бри-
танці, а збірна Англії U-20 не зуміла ви-
грати жодного матчу на чемпіонаті сві-
ту в Туреччині. 

Чоловік дрімав удома, 
а йому на голову впала… 
корова

У власному будинку несподіва-
но знайшов свою смерть 45-річний 
мешканець бразильського міста Ка-
ратінга, що в штаті Мінас-Жерайс. 
Коли Жуану Марія де Соза мирно дрі-
мав разом із дружиною, на нього впа-
ла... корова вагою у тонну. За повідо-
мленням місцевої влади, тварина за-
хопилася пошуком корму і перейшла 
з горба на легкий азбестовий дах су-
сіднього будинку, який не витримав її 
ваги. Де Соза помер у лікарні від вну-
трішньої кровотечі через кілька годин 
після фатальної зустрічі з коровою. 
Його дружина щасливо уникла потра-
пляння під тіло парнокопитної. 
Іноземців у Росії 
зобов’яжуть перездавати 
іспит на посвідчення водія

Після трагічного ДТП у «новій 
Москві», у якому громадянин Вірме-
нії на «КамАЗі» протаранив паса-
жирський автобус, внаслідок чого 
загинули 18 людей, російські де-
путати вирішили прискорити при-
йняття закону про заміну націо-
нальних водійських посвідчень. Зо-
крема, іспит на водійське посвідчення 
чекає і на українців. Тобто, водії, котрі 
працюють на постійній основі в РФ, му-
ситимуть мати водійське посвідчення 
російського зразка. Закон мають намір 
прийняти на осінній сесії.
Екс-чоловік Жені Тимошенко 
хоче в Україні виготовляти 
ключі і продавати взуття

Екс-зять Юлії Тимошенко Шон 
Карр зізнався, що хоче знову осе-
литися в Україні. Тут він має намір 
зайнятися продажем взуття і виго-
товленням ключів. На батьківщину 
екс-дружини Карр планує повернутися 
з нареченою Мері Хілл. Про свої плани 
рокер розповів під час фестивалю «The 
Best City.UA», який відбувся у Дніпро-
петровську. Вдруге одружитися Карр 
планує у серпні. З Мері Хілл він знайо-
мий з п’яти років - їхні сім’ї жили в од-
ному британському містечку. Пара не 
розголошує, де саме житиме в Україні. 
Щодо сім’ї Тимошенків, рокер відгуку-
ється про неї дуже добре. І стверджує: 
з Євгенією Тимошенко, з якою прожив 
у шлюбі сім років, у нього залишилися 
теплі стосунки.
РФ погасить мільйонний 
борг СРСР перед Чехією

 Виплативши 80 відсотків із на-
явної заборгованості, Росія повніс-
тю погасить борги СРСР перед Чехі-
єю. Відповідне розпорядження підпи-
сав прем’єр-міністр РФ Дмитро Мед-
ведєв. Буде виплачено $6,449 млн. Як 
тільки Чехія отримає цей платіж, всі 
зобов’язання Росії із заборгованості 
колишнього СРСР будуть вважатися 
повністю виконаними, йдеться в доку-
менті. А коли Росія погасить борги пе-
ред Україною? 

На зерні зароблять усі... крім 
хліборобів

Понад 55 млн. тонн зерна очіку-
ють зібрати цьогоріч українські агра-
рії, це - на 10 млн. тонн більше, ніж то-
рік. Та великий врожай хліборобам не в 
радість. Багато зерна - мало заробітків, 
повідомляє ICTV. Якщо раніше зерно ку-
пували за фіксованими цінами, то тепер 
держава орієнтується на світовий ринок. 
А він перенасичений збіжжям, бо вроди-
ло всюди і ціни стрімко падають. За тон-
ну очищеної і підсушеної пшениці з еле-
ватора дадуть 1600 грн. Торік було на 
400 грн. більше. З поля зерно обійдеть-
ся у 1400 грн. за тонну. Аграрні експер-
ти визнають: на врожаї заробляють усі, 
крім хліборобів. Селяни платять за все 
і всіх: від погодніх ризиків до захмарної 
вартості логістичного ланцюжка. Життя 
ще більше ускладнило запровадження 
штрафів за перевантаження фур. Норма 
- 20 тонн, а збіжжя возять по 30 і більше 
тонн, в іншому випадку воно стало б зо-
лотим. Штрафи транспортники перекла-
дуть на селян, а це - 1,5-2 тис. грн. із ван-
тажівки. Експерти кажуть: якщо аграрії 
притримають зерно до кінця осені, ціна 
його зросте. Але збіжжя нема де зберіга-
ти. 
Ремонт доріг потребує    
фантастичних грошей! 

Капітальний ремонт необхідно 
провести на 90 відсотках українських 
автодоріг загального користування із 
протяжності близько 169 тис. км. Таку 
оцінку існуючого стану на дорогах краї-
ни дав глава Державного агентства авто-
мобільних доріг України («Укравтодор») 
Євген Прусенко. За його словами, із 117 
тис. км доріг місцевого значення капре-
монту потребують не менше 100 тис. км. 
Для приведення дорожньої мережі у на-
лежний стан необхідно протягом десяти 
років вкладати щорічно по 40-50 млрд. 
грн. Це дозволило б виконати необхід-
ний обсяг дорожніх робіт з високою якіс-
тю. 
Обсяг наркоринку сягає   
$2,3 млрд. на рік

Обсяг наркоринку в Україні скла-
дає $2,3 млрд. на рік, заявив в інтерв’ю 
«Тиждень.ua» Павло Скала, юрист, екс-
перт з питань наркополітики та ВІЛ/
СНІД. «Ціна питання, тобто обсяг нарко-
ринку в Україні, лише з урахуванням 310 
тисяч споживачів ін’єкційних наркоти-
ків, складає $2,3 млрд. на рік - це без ма-
рихуани, клубних наркотиків та інших 
стимуляторів. Це - два щорічних бюдже-
ти 200-тисячної армії МВС! За доступ до 
таких грошей у нашій державі не лише 
саджають десятки тисяч осіб до в’язниці 
щороку, а й вбивають багатьох людей», - 
сказав правозахисник. 
МВС купило бензину 
на 256 млн. грн.

МВС України, за результатами 
тендеру, уклало угоду із ТОВ «Золо-
тий Екватор» на постачання пально-
го за талонами або штрих-картками 
на 256,93 млн. грн., повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». Дизпали-
во замовили по 10,14 грн./л, бензин А-80 
- 10,38 грн./л, А-92 - 10,68 грн./л, А-95 - 
11,16 грн./л. Участь у тендері також бра-
ли компанії «Авіас» із групи Ігоря Коло-
мойського і «Техойл». Вони пропонува-
ли дешевший бензин. «Техойлу» відмо-
вили через те, що компанія не може про-
давати пальне у всіх областях. «Авіасу» 

закинули неправильне оформлення до-
кументів. Конкурентом «Золотого еква-
тору» на тендері було івано-франківське 
ТОВ «Захід», яке належить голові фрак-
ції «Фронту змін» у Снятинській райраді 
Роману Шувальському та його брату Во-
лодимиру, депутату Івано-Франківської 
облради («Фронту змін»). «Золотий ек-
ватор» продає бензин на автозаправках 
WOG і входить до групи позафракційно-
го нардепа Ігоря Єрємєєва та його парт-
нерів. Із 2011 року переможець тенде-
ру і компанія з групи Єрємєєва «Конти-
нент Нафто Трейд» - єдині постачальни-
ки пального для МВС. Також фірми Єрє-
мєєва – основні постачальники дизпали-
ва для «Укрзалізниці». 
За Януковича число акцій 
протесту зросло майже 
на 60 відсотків

Як пише «tyzhden.ua», за остан-
ні 3,5 роки значно збільшилася кіль-
кість протестів. Якщо у 2010 році їх було 
понад 2300, то у 2012-му - більше 3600. 
Зросла й географія протестів та їхній ра-
дикалізм. Хоча відбувалися акції під різ-
ними приводами, спільна риса більшос-
ті - переважна аполітичність на початку 
з поступовим доповненням політичних 
вимог. Багато протестів об’єднує бунт 
проти кричущої несправедливості, як це 
було у Врадіївці, Миколаєві, Семиполках. 
Або ж з метою захисту своїх прав - як у 
Лисичанську, Первомайську, акції чорно-
бильців і «мовні протести».
Квитків на деякі серпневі 
потяги вже нема

Через дефіцит вагонів українці 
вже не можуть знайти залізничних 
квитків на серпень. Як пишуть «Вісті», 
за 45 днів неможливо придбати квитки 
на популярні напрямки. Із сервісу бро-
нювання квитків «Укрзалізниці» можна 
переконатися: найбільша «пожежа» з ту-
ристичними напрямками - Кримом і За-
хідною Україною. В «Укрзалізниці» за-
певняють, що відсутність квитків - не 
спекуляції, а дефіцит вагонів. І поясню-
ють: ситуацію змінили б 248 нових ва-
гонів, які планується придбати до кінця 
цього року. 
«Згорають» відпустки 
через невидачу 
закордонних паспортів 

Чимало наших співвітчизників 
уже майже місяць не можуть отрима-
ти закордонні паспорти. У Державній 
міграційній службі обіцяли, що видача 
документів розпочнеться у кінці мину-
лого тижня. Тепер дату у відомстві не на-
зивають, а на місцях не розраховують на 
надходження бланків раніше 22 липня. 
Затримка видачі закордонних паспор-
тів виникла через дефіцит бланків після 
того, як право на друк документів забра-
ли у компанії ЄДАПС і передали держав-
ному поліграфкомбінату «Україна». На-
разі, як повідомив заступник голови мі-
граційної служби Василь Грицак, бланки 
вже друкують, однак закордонних пас-
портів все одно ще немає. А за словами 
туроператорів, оцінити, скільки турис-
тів через ситуацію, що склалася, не змо-
гли поїхати за кордон на відпочинок, не-
можливо.   

Україна Світ
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Струни серця

Коли в твоїй руці –  
моя душа
Накриєш мене ковдрою із снів...
Я знову не захочу прокидатись.
У маренні нічних вогнів і слів
Так хочеться ніколи 

не прощатись...
А кілометри... Зовсім не межа,
Вони – німі, і їм не зрозуміти:
Коли в твоїй руці -  моя  душа,
Мені насправді хочеться горіти!

Заварю тобі чай...
(Світанково-інтимне)

Заварю тобі чаю пахучого вранці,
Розмішаю у ньому надію із мрій...
Крапля сонця лишилась 

багрянцем у склянці, 
Розчинивши любов’ю 

знекровлений біль.

Із долоньок наллю тобі 
меду краплинку,

Ароматного, з присмаком 
карих небес.

Ти в душі збережи 
цю тремтливу хвилинку, 

Хай це буде одним 
із миттєвих чудес.

Зайчик сонця в твоєму 
заплутавсь волоссі...

Розчиню в склянці ніжний 
сироп забуття...

Весь мій світ потонув 
у очей безголоссі...

Ти – як чай, у тобі розчиняюсь і я...

Заварю тобі чаю пахучого вранці,
Щоб, прокинувшись, 

ти усміхнувсь хоч на мить!
Ранок знов занімує 

в чуттєвій мовчанці...
Ми так близько, допоки 

реальність ще спить.
Юлія  ФІНКОВСЬКА.

м. Чортків

Добрі сюжети

Віра хвилювалася. 
Вона збиралася на 
побачення. На перше 

побачення з незнайомим їй 
чоловіком. І якби не Леся, 
її найкраща подруга, вона 
ніколи б не зважилася на 
це. Якась служба знайомств, 
шлюбні оголошення в 
рекламній газеті. І вперті 
Ларисині вишукування їй, 
Вірі, жениха.

Вона пробувала заперечувати по-
друзі: це ж просто смішно. Хто пові-
рить, що через якесь оголошення, 
якихось кілька рядочків: шукаю до-
бру, порядну, вірну супутницю жит-
тя,- можна знайти щастя.

Та Леся була невблаганна. 
-Так і залишишся на все життя 

одна, - казала. - Ні, треба щось робити.
Ось і зараз Леся «варить» на плит-

ці термобігуді, підмальовує і так ви-
разні Вірині очі. Прискіпливо оглядає 
плаття, у якому Віра має іти на поба-
чення.

- Він мусить закохатися у тебе з 
першого погляду. Ти, основне, насам-
перед його про роботу розпитай. Де-
лікатно, але відверто. Не посадиш ти 
ж його собі на шию зі своєю вчитель-
ською зарплатою. І не бійся, будь 
упевненою в собі, - давала настано-
ви Леся.

Ох, ця впевненість... Її ніколи не 
вистачало Вірі. Якось так виходило, 
що на дискотеці вона завжди стоя-
ла у найтемнішому кутку. А якщо і до 
неї підходив хлопець, то несподівано 
з’являлася котрась з подруг і Вірочка 
ніби зникала, ніби й не було її – не-
сміливої, мовчазної.

Десь вона читала, що є такий тип 
людей – непомітні. Віра змирила-
ся з тим, що і вона до них належить. 
Тож коли у її житті з’явився Костя, 
не дуже надіялася на щастя. Він – ве-
селий, душа компанії. А вона? Тому 
усім знайомим повторювала, що у 
них з Костею лише дружба.

Вона писала за Костю конспекти і 
контрольні з фізики та математики, 
носила йому книжки з бібліотеки, за 
якими більше просиджувала сама. 

- Вірунь, ось чесне слово, наступ-
ної  сесії усе буде інакше, - запевняв 
її Костя. – Буду вчитися сам весь рік.

Віра тільки посміхалася. Врешті, 
їй не важко йому допомогти, навпа-
ки, приємно щось зробити для ньо-
го. Вона уже вчителювала у школі, 
Костя  лише вчився на тому ж фа-
культеті, що й вона недавно. Пра-
цював на будові, жив у гуртожитку. І 
Віра старалася пригостити його чи-
мось смачним, домашнім. 

Костя ніколи не освідчувався їй у 
коханні, не пропонував вийти заміж. 
Сприймав їхні стосунки ніби належ-
не.

- Ти така добра, Вірунь, - казав 
часто. – Про таку, напевно, мріє ко-
жен чоловік.

Віра сумно усміхалася. Про неї 
мріють, а одружуються з іншими.

Якось до них з Костею на вулиці 
підійшла циганка.

- Погадай-но, що мене чекає, -Кос-
тя весело засміявся.

- Не смійся, - обірвала його циган-
ка. – Твоя доля близько, щастя по-
руч. Але ти цього не знаєш. І будеш 
страждати. Довго, ой довго. А потім 
випаде тобі несподівана зустріч і...

Але вони уже не слухали стару 
циганку, побігли – молоді і щасливі.

Життя продовжувалося. Якось 
Костя довго хворів. Віра поїла його 
різними чаями, ставила компреси. 
Прибирала у його кімнаті.

– Віруню, сядь біля мене. Ти хоро-
ша, і я тебе люблю. 

Це вперше він сказав «люблю». Та 
хіба не кажуть цього слова друзям? 

А потім у Віри важко захворіла 
мама. Вона взяла відпустку і поїха-
ла до неї у село. Доглядала хвору ма-
тір, чекала: ось прийде лист від Кос-
ті, ось він зателефонує.

Але нічого цього не сталось. А 

коли Віра повернулася у місто, Костя 
у гуртожитку уже не жив, виписався 
і зник невідомо куди.

Чому сьогодні вона згадує про це? 
Адже це було так давно, вона лише 
закінчила інститут, почала працюва-
ти у школі. А зараз їй – за тридцять. 
І хочеться мати сім’ю, дітей. Дівчин-
ку або хлопчика. Або краще двох: і ді-
вчинку, і хлопчика.

Віра зітхнула. Це оголошення, це 
побачення... Нічого доброго з цього 
не вийде. Але відступати уже пізно. 
Тим більше, Леся, її найкраща подру-
га образиться. Адже вона справді ба-
жає Вірі добра. 

Ось і скверик, лавочка, фонтан, 
біля якого вона мала зустрітися з не-
знайомцем. Здається, він уже чекає 
її. Ще не пізно повернутися...

Але чоловік з «оголошення» 
йшов їй назустріч. Щось було знайо-
ме у його постаті, у його ході, у звич-
ці нахиляти злегка набік голову.

Віра заплющила очі. Стисну-
ла міцно повіки, так що перед нею 
замиготіли різнокольорові цятки. 
Вона боялася знову глянути на не-
знайомця. Побачити його обличчя, 
його усмішку.

Вона чула, як вітер шелестить у 
листі старого клена, а годинник на 
міському універмазі вибиває черго-
ві хвилини.

– Віруню ... Вірочко, невже це ти? 
Цей голос вона могла упізнати се-

ред сотні, ні – тисячі голосів. Розплю-
щила очі, відпустила до болю стис-
нуті повіки.

– Костя...
Чому, чому по її обличчю течуть 

сльози?
– Ось і зустрілися ми з тобою, Ві-

руню. А циганка, пам’ятаєш її, не по-
милилася... 

Зіна КУШНІРУК.

На Ксеньчиному 
подвір’ї знову 
голосили. Ховали 

внука, якому щойно 
виповнився рочок. А два 
роки тому відлетіла в 
потойбіччя Ксеньчина 
внучка. Після смерті 
дитини старшу Ксеньчину 
доньку залишив чоловік. 
Молодша Леся після 
пологів хворіла. І тепер 
таке горе…

- Господи, за що? - плакала 
Ксенька над маленькою домо-
винкою. 

А люди перешіптувалися:
- Світа Ксеньці мало було. З 

батьківської хати рідного бра-
та вигнала, чужими подвір’ями і 
городами шастала, крала... 

- Ага, тільки-но чиясь хата без 
господаря залишалася, Ксенька з 
дівчатами тут, як тут. І подушки, і 
перини, і начиння виносили…

- А внуки чим завинили? Бід-
ні ангелятка…

Після похорону Леся зовсім 
злягла. А селом поповзли чутки: 
її чоловік до іншої почав бігати… 

Кинулася Ксенька до храмів. 
І до Почаєва їздила, і на Божу 
гору, і до монастирів та малень-
ких церковців. Священикам про 
біди свої розповідала. «Моліть-
ся! - радили. - Бог добрий, про-
щає і допомагає».

…Зібрав Ксеньчин зять по-
житки і подався від Лесі в сусід-
нє село - до вдовиці Маринки.

- Чужих двох дітей годува-
ти будеш, нещастя! - кричала 
наздогін зятеві Ксенька. - Щоб 
тобі добра ніколи не бачити! 
Щоб ти!..

- Не кляніть, мамо, хай іде, - 
тихо мовила Леся. 

Та Ксеньку було годі спини-
ти… А ввечері клячіла перед об-
разами, молилася. 

Якось біля одного монасти-
ря розговорилася із незнайо-
мою жінкою. Та порадила Ксень-
ці поїхати на Полісся до діда, ко-
трий багатьом людям допоміг. 
Начебто він молитви старі знає 
та замовляння. Кажуть, дивить-
ся в очі і читає душу…

- Поїду, Лесю, до того діда. 
- Мамо, доля у нас така… Ні-

чого не дадуть ваші поїздки і по-
ходеньки.

Але Ксенька вперлася:
- Таки поїду…
Добралася втомлена жін-

ка на загублений у поліських лі-
сах хутірець. Коло старої хати-
ни сиділо кілька людей. Мовча-
ли. Ксеньці нетерпілося розпи-
тати про діда. Але кожен був за-
глиблений у свої думки, у своє 
життя. 

Ось і дійшла черга до Ксень-
ки. Тільки-но переступила по-
ріг хатини, на неї глянули суворі 
очі старого сивого чоловіка. Не 
витримала того погляду. Зда-
валося, пропік, вивернув душу, 
все побачив у ній. Хотіла, було, 
розповісти, чому дорога приве-
ла сюди, - забракло подиху, аби 
слово мовити. А очі старого, зда-
валося, вже не суворо, а сумно 

дивилися на Ксеньку. 
- Є у вас чужі образи в хаті, - 

мовив. - Крадені… Гріх, гріх це 
великий. Скільки сліз людських 
бачили ті ікони. Скільки моли-
тов було змовлено до них. Скіль-
ки прохань і покаянь звертали 
до них… Не можна чужій люди-
ні виносити без дозволу ікону з 
чиєїсь оселі, навіть із залишеної. 
Тільки рідня може комусь пода-
рувати образи, забрати собі чи 
віддати до церкви. А ви їх вкра-
ли. Покару в свій дім принесли. 

- Що ж мені робити тепер? - 
задерев’янілими устами проше-
потіла Ксенька. 

- Повернути ікони власни-
кам або їхнім родичам. І про-
щення попросіть. Якщо ж не 
знайдете когось, віддайте обра-
зи до церкви.  

- А мої доньки? Нема в них 
доброго життя. І внуки зі світу 
малесенькими  пішли.

- То спокута ваша. Моліться, 
аби вам простили люди і Небе-
са...

Повернувшись додому, 
Ксень ка кинулася знімати при-
несені з чужих осель образи.  

- Боженьку, прости мені, - 
шепотіла, витираючи кінчиком 
хустини сльози. 

Начебто усміхнувся малень-
кий Ісусик зі старої ікони. Зда-
лося? А, може, Ксенька тієї до-
брої, тихої усмішки просто ніко-
ли не помічала?      

Ольга ЧОРНА.       

Оксана поралася на кухні, 
як раптом почула по радіо 
тривожну новину: якомусь 

Андрійкові негайно потрібна кров для 
переливання. Майнула думка: у неї та 
ж сама група, резус мінус. Прийняла 
з плити недоварений суп, залишила 
доньці записку – швидко буду. 

У коридорі лікарні Оксана застала кількох людей: 
вони теж поспішили на допомогу хлопцеві. Стиха пе-
ремовлялися між собою. Про те, що Андрійко з дитя-
чого будинку Що переніс важку операцію, втратив ба-
гато крові.

Оксана чомусь уявляла його старшим. А він був ще 
зовсім маленьким. «Три роки лише минуло, - зітхнула 
літня нянечка з дитбудинку, яка сиділа біля хлопчи-
ка. – Сирітка...»

Гірким, болючим спогадом різонуло це слово Окса-
ну. Скільки разів люди співчутливо кидали їй услід: 
сирітка...Тоді, коли зовсім маленькою залишилася без 
мами і тата. І тоді, коли вже дорослою ставала зі своїм 
Василем на весільний рушник.

 У неї вже давно взяли кров, а вона стояла і стояла 
під дверима реанімаційного відділення, куди відвезли 
Андрійка. І вдома чомусь весь час думала про хлопчи-
ка. Розповідала вкотре чоловікові, доньці.

- Виходить, Андрійко нам не чужий...
Оксана здивовано глянула на доньку. Про що вона?
- Яка ж ти нездогадлива, мамо. В Андрійка тепер 

тече і твоя кров. Отож, піди, провідай хлопчика.
Оксана пекла пиріжки, усілякі солодощі. Купила 

слоїк суниць – кажуть у них зараз найбільше вітамінів.
Знайшла Андрійка вже у палаті. На блідому личку 

світяться оченята-тернинки. Схилилася над хлопчи-
ком. Погладила русявий чубчик. Худенькі рученята об-
вили її шию.

- Ти хто? Мама?
Оксана ловить на собі застережливий погляд мед-

сестри: хлопчикові не можна хвилюватися.
- Скажіть «так». Ліпше неправда... Потім він усе за-

буде,- шепоче медсестра.
Оксана ствердно киває головою і дитячі руки огор-

тають її ще міцніше. Вона прийде до Андрійка ще і ще.
- Може, станете хресною мамою хлопчикові? – за-

питає якось Оксану вихователька з дитбудинку.
- Ні, просто мамою. Ми з чоловіком і донькою уже 

все вирішили.
І як це у неї вирвалося? Адже насправді ні з чолові-

ком, ні з донькою Оксана про щось подібне не говори-
ла. Та серце підказувало: буде саме так.

Її чекала і розмова з рідними, а потім довгі місяці 
оформлення усіляких документів, різних довідок. Але 
це вже такі дрібниці. Головне – вони разом. Цьогоріч 
Андрійко піде до першого класу. Інколи старша сестра 
дражнить малого, і тоді хлопчик біжить до Оксани:

- Мамо, а чому вона каже, що ми з тобою однієї кро-
ві?

- Колись я тобі усе розкажу, - пестить поглядом ді-
тей Оксана.

А літо огортає їх пахощами, теплом і тихою казкою, 
у якій живе правда про добро.

Тая  ЗАРНЮК.  

Хата зайнялася, коли 
Івана не було вдома: 
поїхав до міста за 

покупками. Господарював 
сам, бо місяць тому 
дружина зібрала сумки 
і здійснила свою давню 
мрію: подалася до Італії. 

На прощання мовила: “Діти 
наші вже, слава Богу, виросли, 
стали самостійними, з диплома-
ми про вищу освіту, тож дадуть 
собі раду. Ти, Іване, теж не пропа-
деш, добре, що в чарку не загля-
даєш. Сподіваюся, що й не спо-
кусишся на ту трутку. Руки маєш 
майстровиті, на хліб і до хліба за-
робиш. А мені набридло копій-
ки рахувати. Хочу пожити, як усі 
нормальні люди...” 

Іван, маючи добре серце, ще й 
допоміг Ганні сумки нести до ав-
тобуса. Попрощалися сухо. Хоча 
не говорили, коли дружина по-
вернеться, але обоє відчували: 
розлука – надовго. Може, й наза-
вжди.

А потім і друга біда впала на 
Іванову голову. Того злощасного 
дня щось трапилось із самороб-
ною газовою пічкою, вогонь ви-
рвав двері, викотивсь у кімна-
ту, і незабаром із вікон завалу-
вав дим, вирвалися хижі язики 
полум’я...

Повернувшись з міста, Іван за-
став на обійсті дві пожежні маши-

ни, гурт людей та обгорілі стіни, 
які ще зранку були новою затиш-
ною хатою. Сніг довкола вкривав 
шар попелу. З подвір’я витікала й 
замерзала вода, якою заливали 
вогонь. Вона була чорною.

Іван обмацував поглядом 
чорні стіни, і на його душі осідав 
чорний смуток. Як жити далі, за 
що братися? Підборіддя трем-
тіло від жалю за втраченим, але 
жодної сльози ніхто не побачив.

До сусідів жити не пішов, хоч 
і кликали. Облаштував сяку-таку 
комірчину й мешкав у ній, що-
день відвойовуючи у заграбаста-
ного вогнем бодай кілька санти-
метрів. Найперше вставив вікна, 
бо ж зима. Потім узявся здирати-
зішкрябувати сажу із закіптюже-
них стін, заштукатурював, білив 
їх. Родичі та сусіди допомагали, 
чим могли: і грішми, і будівель-
ними матеріалами, і робітни-
ми руками. Кілька дощок, жме-
ню цвяхів, відро вапна – все при-
ймав Іван, за все дякував. Були й 
такі, що не відгукувалися на його 
прохання, вдавали із себе бід-
них, при випадковій зустрічі від-
верталися від нього. І це він фік-
сував. Завів спеціального зоши-
та, й увечері, перед тим, як іти до 
складеного з ящиків ліжка, запи-
сував, що від кого отримав. Ручка 
випадала з пальців, котрі не хо-
тіли гнутися, натомлені виснаж-
ливою працею, але Іван уперто 

клав рядок до рядка. Наче цегли-
ни в стіні, де змушений був їх за-
мінити.

Коли пізньої осені, через 
дев’ять місяців після пожежі, 
більш-менш упорядкував хату, 
то влаштував щось схоже на но-
восілля. Було воно і веселе, і сум-
не. Чому так – пояснювати не 
треба. Запах диму досі не виві-
трився з помешкання, а попід 
очима Івана назавжди залиши-
лися чорні півкола.

За позичені столи, бо сво-
го мав тільки одного, власноруч 
збитого, господар посадив усіх, 
хто допоміг йому в біді. Приго-
щення було скромним, але всі ро-
зуміли причину такого. Коли го-
рілка розв’язала язики, хтось за-
питав у хазяїна, чому на краю 
стоять кілька чарок, накритих 
шматком хліба.

– Це що, за покійників? По 
кому пам’ять?

– По моїх покійних родичах та 
друзях, – спокійно пояснив Іван. – 
Ні, вони живі, але для мене – по-
кійні. І так буде до кінця мого 
життя. Вони мені нічим не допо-
могли. Вогонь знищив не тіль-
ки мою хату і те, що в ній було, а 
й їхні душі. Тож я викреслив цих 
людей із списку своїх родичів та 
друзів.

Й Іван, розгорнувши того са-
мого зошита, показав закрес-
лені прізвища. Прочитати їх 
не дав. Мовляв, Бог суддя тим 
черств’якам і брехунам.

Коли говорив про це, підбо-
ріддя тремтіло. Як тоді, після по-
жежі.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Рідна 
кров

гніздечко
Сімейне

Невигадане

Украдені 

Замість притчі Що знищив

Просто життя

не помилилася
Ациганка 

Етюд
Скапують ягоди

Зі старої черешні на доро-
гу скапують перестиглі яго-
ди. Чорні-пречорні. І дорога 
рябіє темними плямами. 

Пригадую, ми завжди об-
носили цю черешню ще до 
того, як ягоди на ній почор-
ніють. Бо росте вона посе-
ред села, біля перехрестя, де 
завжди було повно дітвори. 
А тітка Мокрина, господи-
ня, тільки з виду була стро-
га, а насправді більше бояла-
ся, щоб хтось із нас не шелес-
нув з дерева додолу.

Тепер діти не граються 
тут. Тепер у черешні новий 
хазяїн. Он яким штахетни-
ком одгородився...

І з високих черешневих 
одводин перестиглі ягоди на 
землю кап, кап,кап...

Євген  ШМОРГУН.

Про кохання

Збігає липень без тебе
Вечір тихо  заглядає  у вікно, і я вкотре думаю із сумом: ще один день 

минув без тебе. А зовсім недавно ти клявся  любити мене довіку.  Я зна-

ла: у тебе є дружина, двійко синів. Але ти переконував мене, що у ро-

дині не маєш щастя і що вас з дружиною поєднують лише діти. Що ви 

швидко розлучитеся і ти будеш завжди зі мною. Я вірила тобі, хоч бать-

ки, друзі застерігали: не варто кохати одруженого чоловіка. Але хіба ро-

зум слухає серце?
Ти пішов, не попрощавшись, ніби я була для тебе лише цікавою 

іграшкою. Однак ти забув про одне: я – жива! У мене є тіло, кожна клі-

тинка якого болить. Є душа, що скапує сльозами. Напевне, мені не було 

б так гірко, якби ти налагодив стосунки у сім’ї, порозумівся з дружиною 

і сином. Але у селі пліткують, що ти шукаєш утіхи в наступної жінки.

Плаче липень дощем, а з ним моє серце. Тож, мабуть, справді не вар-

то надіятися на одруженого чоловіка...  Оксана  МАРТИНЮК.

Фотомить
У вихідні пішли ми з татком
дивитись квіти кольорові -
не намальовані - живі…
- Давай, татусечку рідненький,
їх подаруєм нашій неньці – 
моїй матусі золотій…

Фото Івана ПШОНЯКА.
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Перші гучну 
сенсацію 
сезону 

вже у першому 
турі чемпіонату 
створила 
«Волинь» у Києві, 
виборовши нічию 
у протистоянні з 
«Динамо».

Уже на 2-й хвилині  
матчу лучани розписа-
лися у воротах своїх іме-
нитих суперників. Трохи 
згодом лише штанга врятувала ворота киян від 
другого гола.. Лише після цього динамівці зро-. Лише після цього динамівці зро-Лише після цього динамівці зро-
зуміли, з ким мають справу і кинулися уперед.  

Не минуло і півгодини, як вони зуміли зрів-
няти рахунок - 1:1. Але це був останній гол у 

зустрічі. До речі, це 
лише третя нічия «Во-
лині» на київському 
стадіоні за всі її матчі 
проти «Динамо».

В інших поєдин-
ках першого туру 
Прем’єр-ліги «Шах-
тар» без надзусиль 
переміг «Говерлу», 
«Дніпро» впевнено 
обіграв «Арсенал», 
«Таврія» , запорізький 
«Металург» і «Карпа-

ти» поступилися вдома відповідно «Зорі», «Іл-
лічівцю» та «Ворсклі», «Севастополь» здобув 
важливе очко у протиборстві з «Чорноморцем», 
«Металіст» завдав поразки донецьккому «Ме-
талургу».

Свій дебютний 
виступ у Першій 
лізі українського 

чемпіонату 
тернопільські футболісти 
провели у Полтаві на 
стадіоні «Локомотив» 
проти місцевої команди. 

Уже на 4 хвилині матчу гос-
подарі майстерно виконали 
штрафний, після якого м’яч 
опинився у сітці воріт нашого 
голкіпера Андрія Новака – 1:0.

«Швидкий» гол змусив 
«Ниву» внести деякі коректи-
ви у хід гри, проте не знітив 
футболістів - вони прагнули 
відновити рівновагу. Тернопо-
ляни більшість своїх атак ор-
ганізовували на лівому флан-
зі, де активністю відзначалися  
Загинайлов та Яневич. І хоча 
м’яч краще тримався у гравців 
«Ниви», але до особливих заго-
стрень не доходило.

На 42 хвилині зустрічі пер-
спективну атаку полтавчан 
вкотре ліквідував Андрій Но-
вак, а вже в одному з наступ-
них контрвипадів «Ниви» Шес-
таков прострілив з правого 

краю і Мельник замкнув цю 
передачу – 1:1.

Після перерви активніше 
діяли гравці «Ниви».  Через 8 
хвилин після початку друго-
го тайму за фол проти Ігоря 
Мельника полтавчанин отри-
мав друге попередження і був 
вилучений з поля.

Щасливою для тернопіль-
ських футболістів стала 60-та 
хвилина зустрічі, коли Шеста-
ков зробив навісну передачу з 
правого флангу, яку ударом го-
ловою замкнув Григорій Бара-
нець - 1:2.

Окрилені успіхом, наші хлоп-
ці продовжували атакувати. Хо-
роші нагоди збільшити рахунок 

втратив Тарас Яворський, який 
вийшов на заміну. На 75 хвили-
ні гри він зі штрафного попав у 
хрестовину воріт, а під завісу по-
єдинку наш нападник опинився 
віч-на-віч з воротарем полтав-
чан, проте схибив.

Мало не закінчилася го-
лом і  триходівка  Янович – За-
гинайлов - Яворський. Тарас 
влучно пробив по воротах, 
проте кіпер «Полтави», витяг-
нувшись у струну, ліквідував 
небезпеку.

На останніх хвилинах гри 
наставник «Ниви» зробив дві 
тактичні заміни і фінальний 
свисток арбітра зафіксував во-
льову перемогу тернополян. 

«Нива» починає з перемоги
 «Полтава» - «Нива» - 1:2

1-й тур
12.07.2013
Таврія - Зоря - 0-2
13.07.2013
Металург З - Іллічівець - 0-1
Дніпро - Арсенал -3-0
14.07.2013
Карпати - Ворскла - 0-2
Шахтар - Говерла - 2-0
Динамо - Волинь - 1-1
Севастополь - Чорном. - 1-1
15.07.2013
Металіст - Металург Д - 1-0  
2-й тур
19.07.2013
Іллічівець - Дніпро
20.07.2013
Говерла - Динамо
Арсенал - Металіст
Металург Д - Карпати
21.07.2013
Севастополь - Шахтар
Волинь - Таврія
Чорноморець - Ворскла
22.07.2013
Зоря - Металург З 

3-й тур
27.07.2013
Шахтар - Чорноморець
Динамо - Севастополь
Таврія - Говерла
Металург З - Волинь
Дніпро - Зоря
Металіст - Іллічівець
Карпати - Арсенал
Ворскла - Металург Д
4-й тур
03.08.2013
Чорноморець - Металург Д
Говерла - Металург З
Севастополь - Таврія
Шахтар - Динамо
Арсенал - Ворскла
Іллічівець - Карпати
Зоря - Металіст
Волинь - Дніпро 
5-й тур
10.08.2013
Динамо - Чорноморець
Таврія - Шахтар
Дніпро - Говерла
Металіст - Волинь

Карпати - Зоря
Ворскла - Іллічівець
Металург Д - Арсенал
Металург З - Севастополь  
6-й тур
17.08.2013
Говерла - Металіст
Чорноморець - Арсенал
Севастополь - Дніпро
Шахтар - Металург З
Динамо - Таврія
Іллічівець - Металург Д
Зоря - Ворскла
Волинь - Карпати
7-й тур
24.08.2013
Дніпро - Шахтар
Металург З - Динамо
Таврія - Чорноморець
Металіст - Севастополь
Карпати - Говерла
Ворскла - Волинь
Металург Д - Зоря
Арсенал - Іллічівець  
8-й тур
31.08.2013

Севастополь - Карпати
Шахтар - Металіст
Говерла - Ворскла
Чорноморець - Іллічівець
Динамо - Дніпро
Таврія - Металург З
Зоря  - Арсенал
Волинь - Металург Д  
9-й тур
14.09.2013
Металург З - Чорноморець
Дніпро - Таврія
Металіст - Динамо
Карпати - Шахтар
Ворскла - Севастополь
Металург Д - Говерла
Арсенал - Волинь
Іллічівець - Зоря
10-й тур
21.09.2013
Волинь - Іллічівець
Говерла - Арсенал
Севастополь - Металург Д
Шахтар - Ворскла
Динамо - Карпати
Таврія - Металіст

Металург З - Дніпро
Чорноморець - Зоря 
11-й тур
28.09.2013
Зоря - Волинь
Металіст - Металург З
Іллічівець - Говерла
Карпати - Таврія
Ворскла - Динамо
Металург Д - Шахтар
Арсенал - Севастополь
Дніпро - Чорноморець  
12-й тур
05.10.2013
Говерла - Зоря
Металург З - Карпати
Шахтар - Арсенал
Севастополь - Іллічівець
Динамо - Металург Д
Таврія - Ворскла
Чорноморець - Волинь
Дніпро -  Металіст
13-й тур
19.10.2013
Ворскла - Металург З
Зоря - Севастополь

Металург Д - Таврія
Волинь - Говерла
Металіст - Чорноморець
Карпати - Дніпро
Арсенал - Динамо
Іллічівець - Шахтар 
14-й тур
26.10.2013
Севастополь - Волинь
Шахтар - Зоря
Динамо - Іллічівець
Таврія - Арсенал
Металург З - Металург Д
Дніпро - Ворскла
Металіст - Карпати
Чорноморець - Говерла  
15-й тур
02.11.2013
Волинь - Шахтар
Арсенал - Металург З
Карпати - Чорноморець
Іллічівець - Таврія
Говерла - Севастополь
Ворскла - Металіст
Металург Д - Дніпро
Зоря - Динамо

Стартувала Прем’єр-ліга

Календар Чемпіонату України з футболу 2013-2014 років. Прем’єр-ліга. I-коло

«Шахтар» уп’яте виграв  Суперкубок
 «Чорноморець» - «Шахтар» - 1:3

На відміну від одеситів, які з пер-
ших хвилин зустрічі гостро атакува-
ли, донеччани тривалий час не мо-
гли підійти близько до воріт супро-
тивника. Але компенсували це вони 
дальніми спробами. І ця тактика 
принесла успіх. Перший гол «Шах-
тар» забив приблизно з 18-20 ме-
трів. Потім він же ледь не повто-
рив таке ж досягнення, але з іншої 
точки, проте на висоті був воро-
тар «Чорноморця».  Однак уже че-
рез кілька хвилин голкіпер виявив-
ся безсилим, коли нападник гірни-
ків замкнув на фланзі передачу сво-
їх партнерів − 0:2.

Одесити не виглядали розгубле-
но і досягли бажаного на компенсо-
ваній хвилині першого тайму − 1:2. 
Після перерви «Чорноморець» до-
клав максимум зусиль для встановлення рівноваги, але замість 
цього гострі моменти стали виникати біля його воріт. В одному 
з таких випадків одесити порушили правила гри у своєму кар-
ному майданчику і підопічні Мірчі Луческу з пенальті встанови-
ли кінцевий рахунок.

Нагороди найкращим
У день проведення матчу за Суперкубок 

України під час святкової церемонії отримали 
нагороди кращі гравці, тренер та арбітр сезону 

2012/2013 років. 
Першим пам’ятний приз отримав головний тренер «Шахта-

ря» Мірча Луческу. Він єдиний, хто зберіг минулорічне звання 
і став найкращим наставником сезону в Україні. Інші перемож-
ці у своїх номінаціях вперше досягли подібного успіху. Приз най-
кращого арбітра отримав львів’янин Юрій Можаровський; най-
кращого гравця Чемпіонату України - Генріх Мхітарян; найкра-
щого голкіпера - Максим Коваль; відкриттям сезону став  Еду-
ард Соболь.

Сезонний абонемент за 200 гривень
З 10 липня у касах Терно-

пільського міського стадіону 
можна придбати сезонні або-
нементи на домашні матчі тер-
нопільської «Ниви» у чемпіона-
ті України серед команд Першої 
ліги.

Як повідомив клубній прес-
службі президент ФК «Нива» 
Автанділ Мдінарадзе, вартість 
абонемента становитиме 200 
гривень на усі 15 матчів тер-
нопільської команди у сезоні-2013/14. Розповсюджуватись або-
ненти будуть на центральні 3-й та 4-й сектори західної трибуни.

Варто знати, що дія абонементів не поширюватиметься на 
кубкові домашні матчі за участю «Ниви».
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Що таке «Кам’яні могили»
«Кам’яні могили» -  одна із чотирьох частин Укра-

їнського державного степового заповідника. Вони 
розташовані на межі Донецької та Запорізької облас-
тей. Це унікальне утворення - гранітне плато, якому 
вже понад два мільярди років. За оцінками вчених, 
колись їх висота сягала від 3 до 5 тисяч метрів. З ча-
сом під впливом руйнівних природних факторів вони 
значно зменшилися у розмірах і перетворилися на 
гранітні пагорби.  Сьогодні їх висота – понад 200 ме-
трів над рівнем моря. За свідченням фахівців, це місце 
з надзвичайно потужною енергетикою. Тут зберегли-
ся залишки українського кам’яного степу, населеного 
рідкісною флорою і фауною. Кам’яні пагорби посеред 
безмежного степу завжди приваблювали до себе пле-
мена людей, які кочували через його територію. Віка-
ми вони відправляли тут свої культові обряди. По зо-
внішньому краю «Кам’яних могил» є два кільця скіф-
ських захоронень. Однак на самих могилах ніколи не 
знаходили жодного поховання, а це означає, що тут 
лише відправляли релігійні обряди. 

Постає запитання: чому ж тоді місце називають 
«Кам’яні могили»? Науковці стверджують, що у ста-
родавні часи слово «могила» вживалося  в значенні 
«пагорб». Кам’яний пагорб посеред степу наводив на 
думку, що це місце перебуває під покровительством 
богів і є святим. Тому древні племена проводили тут 

обряд захоронення своїх вождів. Лише зго-
дом могилами почали називати будь-яке 
поховання.

Наліво підеш – «скіфські 
могили» знайдеш

Отож, мандрівник вирушив у дорогу в 
передчутті  непередбачуваних та  цікавих 

відкриттів, знахідок і незабутніх вражень. 
Позаду були уже десятки кілометрів. Сергій на-

ближався до Умані, як на мобільний йому зателефо-
нував відомий тернопільський ресторатор і такий же 
любитель мандрівок Михайло Гросуляк, який вирі-
шив скласти йому компанію.  

– Ти коли виїжджаєш? –  запитав він. 
Коли товариш сказав, що уже в дорозі, не було ін-

шого виходу, як визначити місце зустрічі. Того ж дня 
пан Михайло з ровером та усім спорядженням сів у 
потяг і вирушив до Кіровограда, де їхні дороги мали 
перетнутися. Далі до «Кам’яних могил» мандрівники 
подорожували уже в тандемі.

– Мандрівка на велосипеді має надзвичайно вели-
кі переваги, - ділиться враженнями Сергій Хлєбас. – 
Адже почуваєшся цілком вільним у своїх діях і бажан-
нях. Коли ми виїхали за Немирів, то побачили вказів-
ник «Скіфські вали». Я навіть не здогадувався про їх 
існування, тож не скористатися нагодою не міг. Це ар-
хеологічна пам’ятка, яка зберігає залишки величез-
ного скіфського городища і займає територію як де-
кілька футбольних полів. У древні часи тут жили ти-
сячі людей разом зі своїми табунами коней. 

Коли доїхали до Каховського водосховища, поба-
чили вказівник до могили Сірка. Ну як можна було не 
відвідати це історичне місце? А ще ми об’їздили Хор-
тицю вздовж і впоперек.

Побачили на своєму шляху і «скіфський 
жертовник». Це місце, до двох метрів у діа-
метрі, огороджене камінням. Тут відбувалися 
обряди жертвоприношень. Подібна споруда 
розташована на острові Хортиця і є справж-
ньою цінністю.

Позаздрили навіть 
«даішники»

Та самими лише враженнями від побаче-
ного ситим не будеш. Довелося мандрівни-
кам спробувати смаку і справжньої похідно-
польової кухні, і навіть ресторанної. У кожно-
му населеному пункті вони вишукували такі 
місця, де можна було б скуштувати ексклю-
зивну, характерну лише для певного регіону 
страву. Надійним дороговказом у цій справі, 
зважаючи на його професійні гастрономічні 
здібності, був пан Гросуляк.

З настанням сутінків сповнені приємних 
вражень і до краю втомлені мандрівники зу-

пинялися на нічліг. Зазвичай ночували на лоні приро-
ди: біля ставка, у лісочку, в придорожній лісосмузі... 
Навіть не встановлювали наметів, спали просто неба. 
Навколо – красива зоряна ніч, пахощі квітів. Намета-
ми скористалися лише двічі, і то лише для захисту від 
комарів. 

– А не страшно було? – запитую. 
– Та ні, - відповідає мій співрозмовник. – Ніякого 

страху не було. Тим паче, що в дорозі нам траплялися 
винятково хороші і доброзичливі люди. До речі, двічі 
довелося поспілкуватися і з «даішниками», але вони 
зупинили нас лише з цікавості. По-доброму нам за-
здрили і бажали щасливої дороги.

Сталевий друг не підвів
Що головне у дорозі? Звичайно ж, надійні колеса, 

стверджує Сергій Хлєбас. 
– Мій сталевий друг був «на висоті». Але я ретель-

но готувався до поїздки. За травень наїздив 700 кіло-
метрів дорогами Тернопільщини. Побував у Почаєві, 
Скоморохах, інших відомих місцях. Старався накру-
чувати щодня не менше 50 кілометрів, аби перевіри-
ти на витривалість не лише себе, а й велосипед. Адже 
придбав старенький, йому вже тринадцять років. Піс-
ля далекої мандрівки довжиною у 2 тисячі 600 кіло-
метрів переконався, що мій двоколісний транспорт 
надійний і витривалий. За весь час лише чотири рази 
пробив колесо. 

Та якою чудовою не була б мандрівка, завжди хо-
четься якомога швидше повернутися додому. Про-
вівши у дорозі 24 дні, останній відрізок шляху, який 
Сергій планував проїхати за дві доби, здолав за одну. 
А це немало-небагато – 225 кілометрів!

Світлана ВІТРОВА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaПодорожуємо світом

здолав на двох колесах 
тернопільський мандрівник Сергій Хлєбас

�андрівка тривала 
упродовж 24 днів

Кілька років тому в тернопільського 
мандрівника, учасника команди «Данастріс-
альтернатива» Сергія Хлєбаса виникла 

ідея відвідати «Кам’яні могили», які свого часу 
змагалися з Дністровським каньйоном за титул 
одного з семи природних чудес України. А щоб 
мандрівка запам’яталася на все життя, він вирішив 
«осідлати» свого металевого друга і розділити з ним 
романтику нелегкої, але незабутньої подорожі. На 
жаль, охочих скласти компанію не знайшлося, але 
це не засмутило Сергія. Бажання якомога швидше 
здійснити заповітну мрію цілковито заполонило 
його уяву, отож, прокинувшись вранці 2 липня, 
чоловік сів на велосипед і подався на Донеччину.

2600 кілометрів 



№6 /17 липня 2013 року Програма ТБ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ14

УТ-1
07.25 Д/ф “Є. Бiлоусов. Все на свiтi за ко-

хання”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Без цензури.
09.45 Головний аргумент.
10.10 Нехай Вам буде кольорово!
11.40 Свiтло.
12.00 Хай щастить.
12.20,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Наш спорт. До 20-рiччя олiмпiйського 

дебюту України.
13.40 Право на захист.
14.00 Темний силует.
14.10 Вiкно до Америки.
14.30 Життя на рiвних.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Т/с “Чорна рада”, 1-3 с.
17.15 Агро-News.
17.30 Сiльрада.
18.05 Новини.
18.25 Економiчна перспектива.
18.35 Останнє попередження.
18.55 Дорослi iгри.
19.45,21.30 Криве дзеркало.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 6 с.

Êаíаë “1+1”
07.05,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
10.20,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.15 “Не бреши менi 4”.
14.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.20 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.20 “Грошi”.
23.25,03.20 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).
00.30 Т/с “Кедр простромлює небо”. (2 

категорiя). 

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Мама буде проти”.
14.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
15.00 “Судовi справи”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 Х/ф “Лiсове озеро”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
23.20 Д/ф “Богдан Ступка. Забудьте сло-

во “смерть”.

ICTV
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
09.15 Пiдсумки з К. Стогнiєм.

10.20 Х/ф “Полiцейська академiя 7: Мiсiя 
у Москвi”.

12.00,13.00,22.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка”.

12.45 Факти. День.
14.40,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
16.35 Х/ф “Епiдемiя страху”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
23.05 Х/ф “Злочинна кров”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Любов без штампу”.
10.50 “Зоряне життя. Пiдкаблучники за влас-

ним бажанням”.
11.45 Х/ф “Дурна зiрка”.
13.45 “Горiлка. Iсторiя всеросiйського 

застiлля”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Життя пiсля само-

губства”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
07.30,19.00 Репортер.
08.50 Х/ф “Помста пухнастих”.
10.45 Х/ф “Бунтарка”.
13.05,14.10 Kids` Time.
13.10 М/с “Аладдiн”.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.35 Т/с “Кадетство”.
16.35 Т/с “Татусевi доньки”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
22.55 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”.
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,02.35,03.15,06

.15 “Бiзнес-час”.
07.25 “Автопiлот-новини”.
08.20,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10 “5 елемент”.
10.10 “Велика полiтика”.
11.15,16.10 “Вiкно в Європу”.
12.10 “Новинометр”.
15.15 “Мамина школа”.
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”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,14.00,17.20,22.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина 2”, 1-4 с.
15.40,02.45 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 34 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Слiд. Хiмiки” (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Цар скорпiонiв 2: Сходження 

воїна”. (2 категорiя). 

Ê1
07.00 М/ф.
09.10 “Добрий вечiр, тварини”.
10.10 Х/ф “Єдина”.
12.00,18.00 “Звана вечеря”.
13.00,01.50 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Рандеву”.
15.20 “КВК”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Сили природи”.

ÍТÍ
08.05,03.15 “Агенти впливу”.
09.00,05.25 “Правда життя”.
09.25 Х/ф “Поводир”.
11.15 Т/с “Крутi повороти”.
15.15 Т/с “Знахар”.
19.00,01.30,04.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
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”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 8 с.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 44 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 6 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Велика рiзниця.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
08.30,18.00,00.00,03.00 Музичний автомат.
09.30 Вiдверто з В. Портниковим.
10.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.

11.30 Ювелiрочка.
14.30 Екотехнологiї.
18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
21.00,01.30 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Серця чотирьох”.
09.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Кайлi Мiноуг: принцесами не наро-

джуються...
12.40 “Таке спортивне життя. Юрiй Тамм”.
13.20,04.50 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
14.45 Д/с “Самобутнi культури”.
16.00,23.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
16.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.45,21.05 “Погода”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.55,21.00 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едвард 

Радзiнський, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.10 Нiкола Тесла.
22.15 Культурний шок.
23.50 “Свiтськi хронiки”.
00.15 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон зворотного 

чарiвництва”.

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

в списку”. “День донора”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 I знову здрастуйте!
09.50 Щиросердне зiзнання.
10.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
11.05 “Таємнича Росiя: Барнаул. Привиди 

стародавнього мiста?”
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Фатальний збiг”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 9 i 10 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“Некурортний роман”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Фельд`єгер”. 

“Програмiст”.
00.30 Т/с “Братани 2”, 14 i 15 с.

Êаíаë «2+2»
07.35 “Маски-шоу. Маски грабують банк”.
08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 Т/с “По той бiк вовкiв 2. Ключi вiд 

безоднi”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. (2 категорiя).
21.40 “Маски-шоу. Маски в Нiмеччинi”.
22.05 Х/ф “Вайверн. Крилатий дракон”. (2 

категорiя).
23.55 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Офiцери”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Початок”. (6+).
10.30,16.30 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).
18.30,00.30 Комедiя “На кого Бог пошле”. 

(16+).
20.30,02.30 Х/ф “Зникла експедицiя”. (12+).
22.45,04.45 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки у 

воду. Трамплiн 3м. Жiнки. Синхроннi 
стрибки.

10.00 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки 
у воду. Вишка. Чоловiки. Синхроннi 
стрибки.

11.00 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки у 
воду. Вишка. Жiнки.

13.45,01.00 ЧC з водних видiв спорту. Жур-
нал.

14.00 Велоспорт. Тур де Франс. Етап 21.
15.00 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки у 

воду. Трамплiн 1м. Чоловiки. Фiнал.
16.15 Велоспорт. Тур Валлонiї. Етап 3.
18.00,18.45,21.00,01.15 Футбол. ЧЄ. Жiнки. 

Швецiя. 1/4 фiналу.
23.45 ЧC з водних видiв спорту. Стриб-

ки у воду. Вишка. Жiнки. Синхроннi 
стрибки.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.40,19.10 Новини.
08.10,17.25 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” 

- “Армiнiя”.
10.00,19.20 “Хронiка минулого сезону”. Лiга 

чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Реал” - “Ман. 
Юнайтед”. 1-й матч.

11.55,23.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 
(Дор.) - “Аугсбург”.

13.50,00.55 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Бенфiка” 
- “Бордо”. 1-й матч.

15.40,02.45 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” 
- “Атлетiко”.

21.10 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Енергi”. 
Пряма трансляцiя.

УТ-1
07.30 Д/ф “О. Даль. Мiж минулим i 

майбутнiм”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50 Контрольна робота.
12.15,17.50,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок.
13.10 Х/ф “Тарас Шевченко”.
15.00 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Т/с “Чорна рада”, 4-6 с.
18.10 Новини.
18.25 Економiчна перспектива.
18.35 Криве дзеркало.
21.30 “Мелодiя двох сердець”. В. та С. 

Бiлоножки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 7 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,01.50 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Комедiя “Трохи не при собi”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.25,17.20 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25 “Не бреши менi 4”.
14.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.20 “Мiняю жiнку 5”.
00.00,02.35 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя). 

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
16.55,04.50 Т/с “Фарфорове весiлля”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний бiк мiсяця”. (2 

категорiя).

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00,22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.

18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Тактична сила”. (2 категорiя).
00.55 Стоп-10.

ÑТБ
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.40 “Зоряне життя. Життя пiсля само-

губства”.
10.35 “Зоряне життя. Приреченi на са-

моту”.
11.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
14.05 “Горiлка. Iсторiя всеросiйського 

похмiлля”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Контракт на любов”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íоâèé êаíаë
07.30,19.00 Репортер.
08.50 Х/ф “Останнiй бойскаут”.
11.00,16.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита школа”.

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”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,04.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина 2”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Хрест на кiно”.
15.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с “Подружжя”, 35 с.
19.20,04.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 141 i 142 с.
21.00 Нова хвиля в Юрмалi 2013. Вiдкриття.
00.30 Т/с “Глухар. Продовження”, 33 

i 34 с. 

Ê1
07.00 М/ф.
08.40 “Добрий вечiр, тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Чоловiк i способи його дре-

сирування”.
23.00 Д/с “Фактор ризику”.

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.30,04.05 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.55,02.00 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф 2”.
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”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 9 с.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 45 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 7 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
07.00,19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
08.30,18.00,00.00,03.00 Музичний автомат.
09.30 Знак оклику з А. Шевченко.
10.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
21.00,01.30 “Ч/Б”.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Таємничий острiв”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiкола Тесла.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00,22.15 Культурний шок.
15.35,21.05 “Погода”.
16.00,23.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едвард 

Радзiнський, ч. 2.
21.10 Хресний шлях А. Тарковського.
23.50,05.15 “Художнi iсторiї”. Скрипковий 

всесвiт, ч. 1.
00.40 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон зворотного 

чарiвництва”.

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

баче життя”. “Попутний вантаж”.
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”, 9 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.30 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Богиня”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 11 i 12 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“Чорнi копають”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Викрадення”. 

“Фальсифiкацiя”.

Êаíаë «2+2»
07.35 “Маски-шоу. Маски в Нiмеччинi”.
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”.
15.00 Х/ф “Вбивство на Ждановськiй”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. (2 

категорiя).
21.40 “Маски-шоу. Маски у країнi 

висхiдного сонця”.
22.05,01.45 Х/ф “Небесний форсаж”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “На кого Бог по-

шле”. (16+).
08.30,14.30 Х/ф “Зникла експедицiя”. 

(12+).
10.45,16.45 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Справа була в 

Пеньковi”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
22.30,04.30 Драма “Капабланка”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 1/4 

фiналу.
11.00 ЧC з водних видiв спорту. Стриб-

ки у воду. Трамплiн 3м. Чоловiки. 
Синхроннi стрибки.

13.45 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки 
у воду. Вишка. Жiнки. Синхроннi 
стрибки.

15.00 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки у 
воду. Трамплiн 1м. Жiнки.

16.15,00.15 Футбол. ЧЄ серед гравцiв 
до 19 рокiв. Литва. Груповий етап. 
Нiдерланди - Португалiя.

18.30,01.30 ЧC з водних видiв спор-
ту. Стрибки у воду. Трамплiн 3м. 
Чоловiки. Синхроннi стрибки. Фiнал.

19.45 Велоспорт. Тур Валлонiї. Етап 4.
20.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 

рокiв. Литва. Груповий етап. Туреч-
чина - Францiя.

22.45 ЧC з водних видiв спорту. Ватерпо-
ло. Жiнки. Iспанiя - Росiя.

23.30,02.15 Мотоспортивний журнал.
23.45 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. 

Огляд.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.35,19.10 Новини.
08.10,23.05 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Наполi”.
10.00,19.20 “Хронiка минулого сезону”. 

Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Шах-
тар” - “Боруссiя” (Дор.) 1-й матч.

11.55,00.55 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Райо 
Вальєкано”.

13.45,02.35 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Базель” 
- “Зенiт”. 1-й матч.

15.35 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Енергi”.
17.20 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 
“Рома”.

21.20 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Реал 
Сосьєдад”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

22 липня

23 липня
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УТ-1
07.25 Д/ф “Гараж”, або Нiч у музеї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Православна енциклопедiя.
10.30 Нехай Вам буде кольорово!
11.45 Кордон держави.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Українська пiсня.
13.00 Д/ф “Шлях Дао, або Мистецтво 

вiчностi”.
14.00 Х/ф “Чекай на мене”.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Т/с “Чорна рада”, 7-9 с.
18.20 Новини.
19.10 Star-шоу.
20.55 Мегалот.
21.30 “Мелодiя двох сердець”. В. та С. 

Бiлоножки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 8 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,01.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Комедiя “Трохи не при собi”.
10.15 “Шiсть кадрiв”.
10.35,17.20 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.30 “Знiмiть це негайно”.
13.30,04.15 “Не бреши менi 4”.
14.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.20 “Територiя обману”.
23.25,02.15 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя). 

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
12.20,03.40 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний бiк мiсяця”. (2 

категорiя).

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.

13.00, 22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Збиток”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. Контракт на любов”.
10.55 “Зоряне життя. Маленькi зiрки ве-

ликого шоу”.
11.55 Х/ф “Дочка”.
13.55 “ЖЕК-потрошитель.  Iсторiя 

всеросiйського обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Смертельнi розваги”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
07.30,19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,17.45,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 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»
07.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина 2”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Без сiм`ї”.
15.00 Щиросердне зiзнання.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 36 с.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 143 i 144 с.
21.00 Нова хвиля в Юрмалi 2013. Iноземнi 

хiти.
23.50 Т/с “Глухар. Продовження”, 35 

i 36 с. 

Ê1
07.00 М/ф.
08.40 “Добрий вечiр, тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Молодi i нахабнi”.
23.00 Д/ф “Як знайти нареченого”.

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.40,04.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.10 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Шериф 2”.
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”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 10 с.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 46 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 8 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
07.00,19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
08.30,18.00,00.00,03.00 Музичний автомат.
09.30 “Ч/Б”.
10.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
21.00,01.30 Homo sapiens.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Цирк”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Хресний шлях А. Тарковського.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.15 Культурний шок.
15.35,21.05 “Погода”.
16.00,23.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила 

Чурсiна, ч. 1.
21.10 Фредерiк Шопен.
23.50,05.15 “Художнi iсторiї”. Скрипковий 

всесвiт, ч. 2.
00.40 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,01.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45,00.30 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон зворотного 

чарiвництва”.

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

не сiмейство”. “Мiстер вампiр”.
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”, 10 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”. “Iграшка”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 13 i 14 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

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

“Удар з тилу”.

Êаíаë «2+2»
07.35 “Маски-шоу. Маски у країнi 

висхiдного сонця”.

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”.
15.00 Х/ф “Бiля небезпечної межi”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. (2 

категорiя).
21.40 “Маски-шоу. Маски на Сходi”, ч. 1.
22.05,01.55 Х/ф “Горець”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Справа була в 

Пеньковi”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
10.30,16.30 Драма “Капабланка”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
20.30,02.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1. 

“З вогню та в полум`я”.
22.45,04.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2. 

“Бунташний час”.

ªâроñïорò
09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 

рокiв. Литва. Груповий етап. Туреч-
чина - Францiя.

11.00,15.00,19.30,23.45 ЧC з водних видiв 
спорту. Стрибки у воду. Вишка. 
Жiнки.

13.45 ЧC з водних видiв спорту. Стриб-
ки у воду. Трамплiн 3м. Чоловiки. 
Синхроннi стрибки. Фiнал.

16.30 Велоспорт. Тур Валлонiї. Етап 5.
17.45 ЧC з водних видiв спорту. Ватерпо-

ло. Чоловiки. Сербiя - Угорщина.
18.30 ЧC з водних видiв спорту. Ватерпо-

ло. Чоловiки. Казахстан - Румунiя.
21.00,01.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 

1/2 фiналу.
23.30 Sport Excellence. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,19.10 Новини.
08.10,12.20,14.55 “Futbol Mundial”.
08.40 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Реал 
Сосьєдад”.

10.25,23.00 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Арсе-
нал” - “Баварiя”. 1-й матч.

12.55 Barclays Asia Trophy 2013. Пiвфiнал. 
“Тоттенхем” - “Сандерленд”. Пря-
ма трансляцiя. У перервi - Новини.

15.25 Barclays Asia Trophy 2013. Пiвфiнал. 
“Ман. Сiтi” - “Саут Чайна”. Пряма 
трансляцiя.

17.25 2 Бундеслiга. “Фортуна” - “Енергi”.
19.20,00.50,06.10 Barclays Asia Trophy 

2013. Пiвфiнал. “Тоттенхем” - “Сан-
дерленд”.

21.10,02.40 Barclays Asia Trophy 2013. 
Пiвфiнал. “Ман. Сiтi” - “Саут Чайна”.

УТ-1
07.30 Д/ф “С. Нiконенко. О, везунчик!”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Книга.ua.
10.00 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.50,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.10 Х/ф “Пастка”, 1-3 с.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Пастка”, 4 i 5 с.
18.05 Новини.
18.25 Економiчна перспектива.
18.30 Останнє попередження.
19.00 Криве дзеркало.
21.30 “Мелодiя двох сердець”. В. та С. 

Бiлоножки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 9 с.

Êаíаë “1+1”
06.55,19.30,01.35 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиж-

день 3”.
09.05 Комедiя “Трохи не при собi”.
10.15 “Шiсть кадрiв”.
10.35,17.10 Т/с “Сила. Повернення до-

дому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25,04.20 “Не бреши менi 4”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.20 “На ножах”.
23.30,02.20 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя). 

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
12.20,03.45 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний бiк мiсяця”. (2 

категорiя).

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 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 Т/с “Самотнiй вовк”.

18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Морськi дияволи”.
23.05 Х/ф “Дiм Висхiдного сонця”. (2 

категорiя).

ÑТБ
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Смертельнi розваги”.
10.40 “Зоряне життя. Дiти-актори”.
11.45 Х/ф “КостяНiка. Час лiта”.
13.50 “ЖЕК-потрошитель 2. Iсторiя 

всеросiйського обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Допитися до слави”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
07.30,19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,17.45,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 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”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0

5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
22.45,04.15 “Хронiка дня”.
23.30 “Crime news”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,17.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина 2”, 9 i 10 с.
12.00 “Хай говорять. ДНК для Лiзи”.
15.00 Щиросердне зiзнання.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 37 с.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 145 i 146 с.
21.00 Концерт.
23.50 Т/с “Глухар. Продовження”, 37 

i 38 с. 

Ê1
07.00 М/ф.
08.40 “Добрий вечiр, тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/ф “Пригоди iноземцiв в Росiї”.
23.00 Д/с “Фактор ризику”.

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,01.35,04.30 “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 2”.
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”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 11 с.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 47 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 “Моду народу”.
19.00 Т/с “Крем”, 9 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
07.00,19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
08.30,18.00,00.00,03.00 Музичний автомат.
09.30 Homo sapiens.
10.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
16.30 Здорове життя з I. Трухачовою.
21.00,01.30 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Людина у футлярi”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Фредерiк Шопен.
12.45,17.45 “Соцiальний статус: вашi пра-

ва i пiльги”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00,22.15 Культурний шок.
15.35,16.45,21.05 “Погода”.
16.00,23.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила 

Чурсiна, ч. 2.
21.10 Iраклiй Андроников.
23.50,05.00 “Художнi iсторiї”. Європей-

ський джазовий оркестр у Києвi.
00.50 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “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 “Я подаю на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе шукати 2”.
22.50 Детектив “Закон зворотного 

чарiвництва”.
23.50 Х/ф “Iкона”.

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

жий багаж”. “Серiйний доктор”.
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”, 11 с.
12.35 “До суду”.
13.35,02.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Похованi жив-

цем”, ч. 1.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є десант”, 15 i 16 с.
20.25 Т/с “Господиня тайги 2. До моря”. 

“День винаря”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi 6”. “Гнiв Перуна”. 

“Вiйськова таємниця”.

Êаíаë «2+2»
07.35 “Маски-шоу. Маски на Сходi”, ч. 1.
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”.
15.00 Х/ф “Пiд маскою беркута”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни 5”. (2 

категорiя).
21.40 “Маски-шоу. Маски на Сходi”, ч. 2.
22.05 Х/ф “Кiкбоксер 3”.
00.15 Х/ф “Гаргантюа”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
08.30,14.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1. 

“З вогню та в полум`я”.
10.45,16.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2. 

“Бунташний час”.
18.30,00.30 Х/ф “Дiти капiтана Гран-

та”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Дiвоча весна”.
22.30,04.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. 

Огляд.
10.00,16.45,21.00,00.30,01.30 Футбол. ЧЄ. 

Жiнки. Швецiя. 1/2 фiналу.
11.00,15.00,19.30 ЧC з водних видiв спор-

ту. Стрибки у воду. Трамплiн 3м. 
Чоловiки.

13.45 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки 
у воду. Вишка. Жiнки.

18.30,23.35 ЧC з водних видiв спорту. 
Стрибки у воду. Вишка. Жiнки. 
Фiнал.

20.00 ЧC з водних видiв спорту. Ватерпо-
ло. Жiнки. Австралiя - ПАР.

23.30 Sport Excellence. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.40,19.15 Новини.
08.10,17.25 Barclays Asia Trophy 2013. 

Пiвфiнал. “Ман. Сiтi” - “Саут Чайна”.
10.00,19.25 “Хронiка минулого сезону”. 

Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Пор-
ту” - “Малага”. 1-й матч.

11.50 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Мюн-
хен 1860”.

13.50,02.40 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Штут-
гарт” - “Лацiо”. 1-й матч.

15.40,04.30 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Нiмеччини. “Шаль-
ке” - “Байєр”.

21.15 Barclays Asia Trophy 2013. Пiвфiнал. 
“Тоттенхем” - “Сандерленд”.

23.05,06.15 “Хронiка минулого сезо-
ну”. Чемпiонат Iспанiї. “Депортiво” 
- “Реал”.

Ñåрåда

Чåòâåр

24 липня

25 липня
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УТ-1
07.25 Д/ф “М. Голуб. Я не пiду”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.25 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
11.00 Урочистi зiбрання з нагоди 1025-ї 

рiчницi Хрещення Русi.
12.30,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.40 Х/ф “Останнiй довiд королiв”, 1 

i 2 с.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф “Останнiй довiд королiв”, 3 

i 4 с.
17.40 Економiчна перспектива.
18.05 Новини.
18.20 “Надвечiр`я”.
19.20 Українська пiсня року.
21.30 Фольк-music.
22.30 Назустрiч Дефлiмпiадi 2013.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 10 с.

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

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

дому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.20,02.05 “Не бреши менi 4”.
14.25,02.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.10 Комедiя “Моя суперколишня”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
12.20,03.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “В очiкуваннi любовi”, 1-4 с.
00.20 Х/ф “Заручниця 2”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 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 “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум в Українi.

ÑТБ
07.05 Т/с “Дихай зi мною”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 “Моя правда. Таємниця комiсара 

Катанi”.
20.55 “Моя правда. Владислав Галкiн. По-

милка цiною в життя”.
22.25 “Зоряне життя. У полонi батькiвської 

слави”.
23.25 “Зоряне життя. Мисливцi за чужими 

чоловiками”.

Íоâèé êаíаë
06.10,21.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.55,07.40 Т/с “Як сказав Джим”.
07.30,19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.50,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 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»
07.00,17.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина 2”.

12.00 “Хай говорять. Дiана Гурцька: я 
все бачу”.

15.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 38 с.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.
21.00 Нова хвиля в Юрмалi 2013. Творчий 

вечiр Л. Агутiна.

Ê1
07.00 М/ф.
08.40 “Добрий вечiр, тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.20 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.25 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК”.
22.25 “Crimea Music Fest”.

ÍТÍ
08.30,16.45,19.00,03.05 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,03.35 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
14.50,17.00 Т/с “Росiйський хрест”.
19.30,00.30 Х/ф “Стомленi сонцем 2: Ци-

тадель”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “ДМБ”.

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”.
09.10 Т/с “Ранетки”, 12 с.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове 

поколiння”, 48 с.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.50 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 10 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
07.00,19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00,18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
08.30,18.00,00.00,03.00 Музичний автомат.
09.30,21.00,01.30 Музика для дорослих.
10.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.

Тоíiñ
07.00 Х/ф “Дiвчина з характером”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Iраклiй Андроников.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.45,22.15 Культурний шок.
15.20,21.05 “Погода”.
15.50,23.15 Д/с “Сто питань про тварин”.
16.25 “Будь у курсi!”
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила 

Чурсiна, ч. 3.
21.10 Маленькi дiти великого кiно.
23.50 I жартома, i серйозно.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “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”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!” На бiс!
23.45 “Х`ю Лорi: Вниз по рiчцi”.

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

шневий тютюн”. “Новiтнi пригоди 
Буратiно”.

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

да”, 12 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Екстрасенси проти НТВ”.
20.30 Т/с “Кодекс честi 6”. “Прово-

ка тори” .  “Теор i я  мишолов -
ки”. “Залiзобетонний аргумент”. 
“Грабiжники”.

Êаíаë «2+2»
07.35 “Маски-шоу. Маски на Сходi”, ч. 2.
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”.
15.10 Х/ф “Розслiдування”.
16.50 Х/ф “Бризки шампанського”.
18.50 ЧУ 3 Тур. Металiст - Iллiчiвець.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдино-

борства. “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Море диявола”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Дiти капiтана Гран-

та”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Дiвоча весна”.
10.30,16.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”. 

(12+).
18.30,00.30 Драма “Депутат Балтики”. (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 

с. (12+).
22.30,04.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 

с. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Автоспорт. ЧC в класе Туринг. Огляд.
10.00,19.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 

1/2 фiналу.
11.00,15.00 ЧC з водних видiв спорту. 

Стрибки у воду. Трамплiн 3м. Жiнки.
13.45,14.15 ЧC з водних видiв спор-

ту. Стрибки у воду. Трамплiн 3м. 
Чоловiки.

16.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19 
рокiв. Литва. Груповий етап. Францiя 
- Сербiя.

18.30 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки у 
воду. Трамплiн 3м. Чоловiки. Фiнал.

20.45,01.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв 
до 19 рокiв. Литва. Груповий етап. 
Нiдерланди - Iспанiя.

22.55 Sport Excellence. Журнал.
23.00 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 

19 рокiв. Литва. Груповий етап. 
Португалiя - Литва.

00.00 Ралi. ERC. Румунiя. День 1.
00.30,01.00 Найсильнiшi люди планети. 

Угорщина.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.30,19.05 Новини.
08.10,19.45 “Хронiка минулого сезону”. 

Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 
“Вольфсбург”.

09.50,17.15 “Хронiка минулого сезону”. 
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Мiлан” 
- “Барселона”. 1-й матч.

11.40 Barclays Asia Trophy 2013. Пiвфiнал. 
“Тоттенхем” - “Сандерленд”.

13.40,06.10 “Хронiка минулого сезону”. 
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Ювентус”.

15.30 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” - 
“Армiнiя”.

19.15,01.20 “Futbol Mundial”.
21.25 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Iнгольштадт”. Пряма трансляцiя.
23.25 Barclays Asia Trophy 2013. Пiвфiнал. 

“Ман. Сiтi” - “Саут Чайна”.

УТ-1
06.20 Фiльм-концерт “М. Басков. Я з му-

зикою навiки заручений”.
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний вiсник.
10.00 Молебень на честь Хрестителя Русi 

на Володимирськiй гiрцi.
10.45 Х/ф “Чекай на мене”.
12.30 Театральнi сезони.
13.25 В гостях у Д. Гордона.
14.25 Золотий гусак.
14.50 Star-шоу.
16.30 Українська пiсня.
17.10 Щоденник Дефлiмпiади.
17.30 Без цензури.
18.00 Концерт до Дня Хрещення Русi.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Концерт До Дня Хрещення Русi.

Êаíаë “1+1”
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Тарбозавр”.
11.55,05.00 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.10 Х/ф “Флiка”.
15.05 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 “Операцiя Краса”.
22.00,03.30 Драма “Шерi”. (2 категорiя).
00.00 Бойовик “Голдфiнгер”. (2 категорiя). 

Iíòåр
06.25 Т/с “В очiкуваннi любовi”.
09.55 Пряма трансляцiя Богослужiння на 

Володимирськiй горi.
10.40 Д/ф “Хрещення”.
11.40 Х/ф “Кавказька полонянка, або 

Новi пригоди Шурика”.
13.35 Х/ф “Любовi цiлюща сила”.
15.50 Т/с “Я прийду сама”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я прийду сама”, 5 i 6 с.
22.30 Т/с “Врятувати чоловiка”, 1-4 с.

ICTV
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.45 Розiграш.
13.10 Замоченi.
14.45 Веселi iсторiї.
15.05 Х/ф “Наскрiзнi поранення”.
17.10 Х/ф “Зброя”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
22.40 Х/ф “Кур`єр”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.35 “Караоке на Майданi”.
08.35 “Їмо вдома”.
09.40,00.15 Х/ф “Стережися автомобiля”.
11.40 Х/ф “Неймовiрнi пригоди iталiйцiв 

у Росiї”.
13.50 “Зоряне життя. У полонi батькiвської 

слави”.
14.50 “Зоряне життя. Мисливцi за чужи-

ми чоловiками”.
15.50 “Моя правда. Таємниця комiсара 

Катанi”.
16.55 “Моя правда. Владислав Галкiн. По-

милка цiною в життя”.
18.00 Х/ф “Час щастя”.
20.10 Х/ф “Час щастя 2”.
22.10 Х/ф “Там, де живе любов”.

Íоâèé êаíаë
06.35 Аферисти.
08.10,10.00 Ревiзор 2.
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху? 2.
23.55 Х/ф “Олiгарх”. (2 категорiя).

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

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,2
0.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,0
5.00,06.00 “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»
07.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 10 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок. Юрмала - Зоряний 

космодром.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.00,05.45 Х/ф “У гонитвi за щастям”.
16.40 Т/с “Андрiйко”.
21.00 Нова хвиля в Юрмалi 2013.
23.50 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”. 

Ê1
07.00,10.00 М/ф.
08.15 М/с “Анiмалiя”.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
12.15 М/ф “Коти-аристократи”.
13.40 Х/ф “Читай i ридай”.
15.15 “Пороблено в Українi”.
16.50 “Crimea Music Fest”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Пiд сонцем Тоскани”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Речовий доказ”. Капкан для 

iнтуриста.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “ДМБ”.
14.50 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”.
11.05 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
11.30 М/ф “Переполох у Гiмалаях”.
13.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.05 Королева балу 3.
17.20 Х/ф “Пiдняти перископ”.
19.15 Х/ф “Чоловiк за викликом”. (2 

категорiя).
21.05 Х/ф “Чоловiк за викликом 2”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Сьогоднi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1923р. Всеволод Мейєрхольд.
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 Третiй дзвiнок.

18.00 “Ч/Б”.
19.00 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 “Мрiйники”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.30 “Будь у курсi!”
08.00 Майстер подорожей.
09.00 Маленькi дiти великого кiно.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Не чекали, не гадали”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Культурний шок.
15.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тва-

рин”.
15.40,00.00 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
16.50,03.35 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 Д/с “Самобутнi культури”.
18.55,21.05 “Погода”.
19.00 Єрусалим: виникнення святого мiста.
20.00 Д/с “Жителi глибин”.
21.10 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
22.15 Х/ф “Хороша дiвчинка”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
07.45 “Смiховинки. Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Марiанна Вертинська. Любов у 

душi моїй”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.05 Т/с “Спадок”.
15.15 “Дуремар i красунi”.
16.15 “Вiдгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.55 “Весiльний переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “КВН”. Прем`єр-лiга.
23.55 Т/с “Елементарно”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Нежiноча 

справа”. “Ключ до розгадки”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
16.35 I знову здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”

18.25 Т/с “Угро 2”. Фiльм 3. “Полювання 
на примару”, 4 с.

22.30 Т/с “Стерво”. “Гонитва”. “Запаснi 
ключi”.

00.20 Т/с “Основна версiя”. “Тихе мiсце”. 
“Прихована загроза”.

Êаíаë «2+2»
07.55 “Маски-шоу. Маски на пожежi”.
08.30 “Маски-шоу. Маски у ресторанi”.
09.00 Т/с “Солдати 14”.
11.00 “В бiй iдуть мужики”.
11.50 Т/с “По той бiк вовкiв 2. Ключi вiд 

безоднi”.
16.50 ЧУ 3 Тур. Карпати - Арсенал.
19.20 ЧУ 3 Тур. Днiпро - Зоря.
21.30 Х/ф “Загнаний”. (2 категорiя).
23.25 Х/ф “Екзистенцiя - вiртуальний 

шок”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “Депутат Балтики”. (6+).
08.30,14.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 

с. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 

с. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Олександр Невський”.
20.30,02.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
22.55,04.55 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.45 ЧC з водних видiв спор-

ту. Стрибки у воду. Трамплiн 3м. 
Чоловiки. Фiнал.

10.00 Плавання. Вiдкритий чемпiонат 
Францiї.

11.00,15.00 ЧC з водних видiв спорту. 
Стрибки у воду. Вишка. Чоловiки.

16.45,01.45 Велоспорт. Класика Сан-
Себастьян.

18.15 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки 
у воду. Трамплiн 3м. Жiнки. Фiнал.

19.30 Спiдвей. ЧЄ. Польща.
22.30 Бокс. Бiй за iнтерконтинентальний 

титул за версiєю IBF. Нiмеччина.
00.15 Ралi. ERC. Румунiя. Огляд.
00.45 Велоспорт. Тур Польщi. Етап 1.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,19.25 Новини.
08.10,12.25,14.55,05.40 “Futbol Mundial”.
08.40,17.30 “Хронiка минулого сезону”. 

Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. “Барсело-
на” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.

10.35 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 
“Iнгольштадт”.

12.55 Barclays Asia Trophy 2013. Матч 
за 3-є мiсце. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

15.25 Barclays Asia Trophy 2013. Фiнал. 
Пряма трансляцiя.

19.35 2 Бундеслiга. “Карлсруе” - “Санкт-
Паулi”.

21.25 Суперкубок Нiмеччини. “Боруссiя” 
(Дор.) - “Баварiя”. Пряма трансляцiя.

23.40 Barclays Asia Trophy 2013. Фiнал.

П’яòíèця

Ñóáоòа

26 липня

27 липня
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УТ-1
23.10 Фiльм-концерт “М. Басков. Я з му-

зикою навiки заручений”.
00.40 Клуб гумору.

Недiля, 28 липня
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.00 Урочиста Божественна лiтургiя у 

Києво-Печерськiй Лаврi.
11.00 Урочиста Божественна лiтургiя у Во-

лодимирському соборi.
13.00 Шеф-кухар країни.
13.50 Околиця.
14.15 Крок до зiрок.
15.10 Як Ваше здоров`я?
16.00 Золотий гусак.
16.25 Маю честь запросити.
17.15 Ближче до народу.
17.45 Щоденник Дефлiмпiади.
18.00 Слово регiонам.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Чорно-
морець” (Одеса).

19.45 У перервi - Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 “Тiльки музика”. Ян Табачник.
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”.
12.00,04.45 “Смакуємо”.
12.45 “Шiсть кадрiв”.
13.10,14.15,15.25 Детектив “Без слiду”.
16.30,01.15 Х/ф “Куплю друга”.
18.30,20.00 Мелодрама “Я буду жити”.
19.30,02.45 “ТСН”.
23.10 “Свiтське життя”. 

Iíòåр
06.45 Д/ф “Друге Хрещення Русi”.
08.45 Божественна лiтургiя в Свято-

Успенськiй Києво-Печерськiй Лаврi. 
Пряма трансляцiя.

11.00 “Шалена весiлля”.
12.00 Т/с “Врятувати чоловiка”.
16.00 Т/с “Я прийду сама”, 7-10 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Я прийду сама”, 11 i 12 с.
22.25 Т/с “Спроба Вiри”, 1-4 с

ICTV
06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.45 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.

11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.30 Х/ф “Зброя”.
16.20 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Замоченi.
20.05 Х/ф “Убити Бiла”. (2 категорiя).
22.20 Х/ф “Убити Бiла 2”. (2 категорiя)

ÑТБ
06.40,02.25 Х/ф “Мiмiно”.
08.35 “Їмо вдома”.
09.45 “Караоке на Майданi”.
10.45 Х/ф “Час щастя”.
12.55 Х/ф “Час щастя 2”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом 

Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.10 Х/ф “Привiт, Кiндер!” (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Неймовiрнi пригоди iталiйцiв 

у Росiї”

Íоâèé êаíаë
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.00 Т/с “Воронiни”.
16.10 Х/ф “Спiвак на весiллi”.
18.10 Х/ф “Дюплекс”.
20.00 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
22.00 Великi почуття

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,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,05.00,
06.00 “Час новин”.

07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15,06.15 
“Бiзнес-час”.

07.30 “180 градусiв”.
07.50,20.35,01.50,02.15,04.55,05.50,06.25 

“Хронiка тижня”.
08.30 “Феєрiя мандрiв”.
09.10 “Простiр iдей”.
09.35 “Вiкно до Америки”.
10.10 “Мамина школа”.
10.30 “Здоровi iсторiї”.
11.10 “Технопарк”.
11.30 “Трансмiсiя-тест”.
12.10,04.20 “Життя цiкаве”.
12.30 “Iнтелект.ua”.
13.15 “Мотор”.
14.20,04.40 “Гра долi”.
15.15 “Акцент”.
16.10 “Фактор безпеки”.
17.25 “Палата”.
17.35 “Новини Київщини”.
18.10,21.10,01.15,05.15 “Вiкно в Європу”.
19.30,02.35 “Велика полiтика”.
20.10 “Дорогi депутати”.

21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.00 “Територiя закону”.
22.35,03.40 “Кiно з Янiною Соколовою”.
23.40 “Зверни увагу з Т. Рамус”

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.45,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Х/ф “У гонитвi за щастям”.
09.00 Ласкаво просимо. Максим Аверiн.
10.00 Герої екрану. Кохання-зiтхання.
11.00 Т/с “Подружжя”.
14.50 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
16.50 Х/ф “Квочки, або Неймовiрнi при-

годи росiян у Панамi”.
19.20 Т/с “Iнтерни”, 137 i 139 с.
21.00 Нова хвиля в Юрмалi 2013. Закриття. 

Ê1
07.00 М/ф.
09.30 М/ф “Коти-аристократи”.
11.00 Х/ф “Читай i ридай”.
12.50 Х/ф “Тепер усе навпаки”.
14.45 “Добрий вечiр, тварини”.
15.45 Х/ф “Сьома пелюстка”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Наречена з того свiту”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя)

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

шахраїв “Попугайчик”.
12.00,03.15 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Чудеса в Решетовi”.
15.00 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 “Жуки”. (3 категорiя)

ТÅТ
07.10 Малята-твiйнята.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
10.55 М/ф “Сердитi пташки”.
11.15 М/ф “Правдива iсторiя кота у чо-

ботях”.
13.05 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.50 Х/ф “Баффi - винищувачка вампiрiв”.
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.40 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя)

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

1924р. Володимир Ленiн.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
10.30,04.00 Музичний автомат.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.

15.00 Третiй дзвiнок.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00,03.00 “Ч/Б”.
21.00,01.00 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Останнiй урок”. (2 категорiя)

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00,18.30 Д/с “Самобутнi культури”.
09.00 Д/с “Єрусалим: виникнення свято-

го мiста”.
10.00,04.50 “Будь у курсi!”
10.35,04.00 “Щоденник для батькiв”.
11.05 Х/ф “Автограф”.
13.30 За сiм морiв.
14.10 Майстер подорожей.
15.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тва-

рин”.
15.40 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
16.45,23.20 Д/с “Iкони тваринного свiту”.
17.50 “Таке спортивне життя. Яна 

Шемякiна”.
18.55 “Погода”.
19.00 Д/ф “Iлюмiнацiя: Приватне життя 

середньовiчних царiв”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Х/ф “Далi нiкуди”

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
07.00 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Д/ф “Вiйна на морi” з циклу “Ве-

лика вiйна”.
12.20 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
14.00 “К-278. Залишитися живими”.
15.05 Х/ф “72 метри”.
17.40 “Вежа”. Фiнал.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний артист”.
22.10 Х/ф “Iнше небо”.

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 Утя-

шевою.
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”. “Квадрат 

сатани”. “Пiймай, якщо зможеш”. 
“Обганяючи вiтер”. “Усунення пе-
решкод”. “Жiночi штучки”. “Свiдок”.

18.20 Т/с “Угро 2”. “Шантаж”.
22.25 Т/с “Стерво”. “По той бiк обкладин-

ки”. “Садо-мазо”

Êаíаë «2+2»
07.45 “Маски-шоу. Маски у шахтi”.
08.15 “Маски-шоу. Маски у тролейбусi”.
08.50 “Маски-шоу. Маски у поїздi”.
09.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.45 Х/ф “Загублений свiт”.
16.45 Х/ф “Паладин. Корона винищува-

ча драконiв”.
19.20 ЧУ 3 Тур. Динамо - Севастополь.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Мiсяць-44”. (2 категорiя)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Олександр Невський”.
08.30,14.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
10.55,16.55 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).
18.30,00.35 Кiноповiсть “Живе такий хло-

пець”. (6+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”. 

(12+).
23.45,05.45 Комедiя “Ведмiдь”

ªâроñïорò
09.30 Велоспорт. Класика Сан-Себастьян.
10.30 Sport Excellence. Журнал.
10.45 ЧC з водних видiв спорту. Журнал.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
12.45 Автоспорт. Суперкубок Порше. Бу-

дапешт (Угорщина).
13.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Хiнтерцартен (Нiмеччина). HS 108.
15.00 ЧC з водних видiв спорту. Стриб-

ки у воду. Вишка. Чоловiки. Фiнал.
16.15,23.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. 

Фiнал.
19.00 Плавання. ЧC. Попереднi запли-

ви. Фiнали.
21.15,22.30 ЧC з водних видiв спорту. Ва-

терполо. 1/8 фiналу.
23.30,02.15 Мотоспортивний журнал.
01.15 Велоспорт. Тур Польщi. Етап 2.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,20.30 Новини.
08.10,00.15 Barclays Asia Trophy 2013. 

Фiнал.
10.00,18.25,04.05 Суперкубок Нiмеччини. 

“Боруссiя” (Дор.) - “Баварiя”.
12.05,02.10 “Хронiка минулого сезону”. 

Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Ман. 
Юнайтед” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.

14.10 2 Бундеслiга. “Карлсруе” - “Санкт-
Паулi”.

15.55 “Futbol Mundial”.
16.25 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Фортуна”. 

Пряма трансляцiя.
20.40,06.15 “Хронiка минулого сезону”. 

Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Ньюкасл” 
- “Анжi”. Матч у вiдповiдь.

22.25 Barclays Asia Trophy 2013. Матч за 
3-є мiсце.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 22 ëèïíя
07.35 Файне місто Тернопіль 
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку    
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Вишневі ночі» 
16.00, 19.00, 22.00, Провінцій-

ні вісті
17.00 «Підводний світ»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Baby-boom»
22.35 Х.ф. «Турбулентність -3» 

Âіâòороê, 23 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
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. «Право на пам’ять» 
15.45 Файне місто Тернопіль
17.00 «Ти зможеш» 
17.30 «Про кіно»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка    
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Крижана пам’ять» 

Cåрåда, 24 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Власна думка    
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Ти зможеш»

13.00 Солов’ї Галичини
14.00 Х.ф. «Мурлі» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.25 Файне місто Тернопіль
17.30 «Baby-boom»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
22.35 Х.ф. «Відділ з розслідуван-

ня вбивств»

Чåòâåр, 25 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Підводний світ»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не на-

кажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Таємниця записної 

книжки» 
17.30 «Музичні делікатеси»
18.45 Файне місто Тернопіль
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Зелені різники» 

П’яòíèця, 26 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, 17.00 «Підводний світ»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Baby-boom»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Комедія давно мину-

лих днів» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Ти зможеш»
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 Файне місто Тернопіль
22.35 Х.ф. «Кур’єр на Схід» 

Ñóáоòа, 27 ëèïíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Х.ф. «Парасолька на модно-

му курорті» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.15 «Про нас»    
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Твої, мої, наші» 
14.30 Файне місто Тернопіль
14.35 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Принц за семи морями» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Коліжанка»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Влад Дарвін, «Сенс життя»
21.30 «Відчиняй»
22.00 Х.ф. «Дівчина моїх страхіть» 

Íåдіëя, 28 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, 15.30, 20.45 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Принц за семи морями» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Власна думка    
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
18.00 Наші вітання
19.40 Файне місто Тернопіль
19.50 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Переполох в гуртожт-

ку-2»  

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 22 ëèïíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Вухата та хвостаті”
12.45 “Азбука смаку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Гра долі”
14.30 Д/ф “ХХ століття.Вибране”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”

18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “7 природних чудес України”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Парламенти світу”
21.15 “Вони прославили наш край”
21.30 “Урок… для батьків”
23.00 “Пам’яті Юрія Богатікова”
23.50 Д/ф “Кримський етюд”

Âіâòороê ,  23 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 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “7 природних чудес України”
14.15 “Парламенти світу”
14.30 “Вони прославили наш край”
14.45 “Співоче “Веретено”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Віконечко”
16.40 “Шукаю батьків”
17.15 “Колиска православія. Хер-

сонес”
17.30 “Люди і долі”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Культурні центри Ки-

таю”

Ñåрåда, 24 ëèïíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Галерея образів”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Люди і долі”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Д/Ф “Шторм у Ялті”
17.15 “Михайловський музей”
17.30 “Після школи”
17.45 “7 чудес Полтави”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Просто неба”

20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Дива почаївські”
20.35 “Мис Фіолент”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Історичні постаті”
21.55 “Духовні скарби України”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Культурні центри Ки-

таю”

Чåòâåр, 25 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”
12.15 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.45 “Просто неба”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Михайловський музей”
14.15 “З одвічністю на “ти”
14.45 “Шукаю батьків”
15.00 “Мис Фіолент”
15.10 “Дива почаївські”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.50 “Край, в якому я живу”
17.15 “Хрещення Русі”
17.30 “Ми – українські”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Зірковий коктейль”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Під склепінням Кирилів-

ської церкви”
23.25 “З одвічністю на “ти”

П’яòíèця, 26 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 “Зірковий коктейль”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Ми – українські” 
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Дитячий майданчик”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
17.15 “Аспекти життя”
17.30 “Сяйво віри”
18.00 “Козацька звитяга”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”

20.00 “Далекі і близькі”
20.25 “Мій Шевченко”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Віра під грифом таємно”
21.20 “Святогірська Успенська 

Лавра”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/ф “Пристрасть”.1 с.

Ñóáоòа, 27 ëèïíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Далекі і близькі”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
13.00 “Аспекти життя”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Козацька звитяга”
13.45 “Новини України”
14.00 “Віра під грифом таємно”
14.20 “7 чудес Полтави”
14.30 “Поліське коло”
14.55 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/ф “Підлітки у Всесвіті”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Музейні скарби”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Дорога до храму”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Легенди Запоріжжя”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 Х/ф “Пристрасть”. 2 с.

Íåдіëя, 28 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 “Кулінарія від Андрія”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “Лесині джерела”.ч.1
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.35 “Галерея образів”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Вухаті та хвостаті”
19.00 Х/ф “Старовинний детектив”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
23.00 Х/ф “Пристрасть”. 3 с.

28 липня



Сторінка для чоловіківНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18

Існує думка, що в розпал літа, коли 
температура сягає позначки у 30 гра-
дусів (а іноді й вище), йти на роболов-
лю – марна справа. Тож багато хто «від-
сиджується» вдома, мовляв, у таку спе-
ку робити на водоймі нічого. А ті смі-
ливці, які все ж вирішили випробувати 
удачу з вудкою, допускають низку по-
милок і повертаються додому з порож-
нім садком.

Виявляється, у спеку ловити рибу 
можна й потрібно, але слід врахову-
вати деякі особливості, щоб хоч якось 
збільшити шанси на вдалу риболовлю. 

Наприклад, улітку, коли темпера-
тура вище 20-25 градусів і тепло вста-
новилося надовго, бурхливо розвива-
ється водна рослинність і мікроскопіч-
ні водорості. Відповідно, значно змен-
шується вміст кисню у воді. Тому лови-
ти вдень рибу на глибині справді недо-
цільно – її там не буде.

Щоб риболовля у спеку було успіш-
ною, потрібно шукати тінисті місця під 

кронами де-
рев або на-
вислими ку-
щами. Мож-
на спробувати 
біля виходів із 
вирів: туди по-
трапляє швид-
кий струмінь 
води, тому ці 
ділянки наси-
чені киснем і 
активність риби в них – вища.

У спеку складно спіймати щуку, ко-
ропа, а лина – практично неможли-
во. Та якщо «переключитися» на інші 
види, наприклад, плотву, краснопірку, 
карася або підлящика, то можна отри-
мати не лише задоволення від рибо-
ловлі, а й пристойний улов. Отож, вліт-
ку урізноманітнюйте видовий перелік 
риби, на яку вирушаєте «полювати».

А ще пам’ятайте: у спекотну пого-
ду риба тримається ближче до поверх-
ні. Іноді навіть вдається побачити тіні 
великих екземплярів. Тому влітку до-
цільно виловлювати рибу з верхніх 
шарів води. Якщо вдалося знайти міс-

це, де швидка течія, а поруч – зворотній 
або більш спокійний потік, неодмінно 
випробовуйте там рибальське щастя. 

Швидкий струмінь наси-
чує воду киснем, а спокій-
на ділянка - чудове місце 
для «відпочинку» риби.

Також у літню задуху 
важливо зберегти насад-
ку і наживку в належно-
му стані. Адже на зіпсо-
ваний черв'як або опа-
риш рибу не зловити.

Щоб сам рибалка 
почувався добре й міг 
помітити навіть мля-
ве клювання, потріб-
но подбати про захист. 

Обов'язково запасіться питною водою. 
Навіть якщо сидите з тіні, кепка або ка-
пелюх зайвими не будуть.

Враховуючи фізіологію риб, у спе-
котні дні краще так планувати рибо-
ловлю, щоб застати схід сонця та вечір-
ні години. Саме в цей час температур-
ний режим води найбільш сприятли-
вий для насичення киснем, тож і риба 
буде активнішою. До того ж, міграція 
мікроорганізмів, якими вона харчуєть-
ся, також посилюються вночі та вранці.

Наостанок ще раз зазначу, що риба-
лити в спеку можна, головне – врахову-
вати особливості риб і всього підвод-
ного світу.

Літні принади
З гороху й макухи

Зварити горох до стану рідкої каші. Про-
сіяти через сито макуху, краще підсмажену, 
і всипати в горохову кашу. Після цього до-
дати манку для густоти та залишити охоло-
нути. Готову кашу порізати на квадратики. 
Непогано ловляться на неї короп і карась.

«Асорті»
Потрібно 7 частин білого хліба, 2 части-

ни вареної картоплі, по одній – манки та бо-
рошна. Розімняти суміш до гумоподібного 
тіста. Додати декілька крапель нерафінова-
ної домашньої олії та ще раз ретельно розі-
мняти. На таке тісто чудово клюють короп, 
карась, краснопірка та інші риби. Можна за-
стосовувати наживку як «бутерброд», нако-
люючи з нею на гачок декілька опаришів чи 
дощового черв’яка.

Рецепт-рекордсмен
Лущений горох перемолоти на каво-

молці до утворення муки. Згодом засипати 
у воду та варити 10-15 хвилин. Додати ме-
лену манку, суху кукурудзу і ретельно пере-
мішати, щоб не пригоріло. Коли все це зва-
риться і утвориться однорідна маса, додати 
варену картоплю, трішки олії, можна аніс. 
Цю принаду дуже люблять короп і карась 
(особливо золотистий).

Сидить чоловік, на попла-
вок дивиться. Годину сидить, 
другу, третю, п’яту... У ванну за-
ходить дружина: 

– Та гаразд вже! Іди на рибу, 
а то мені прати треба! 

*  *  * 
Прийшли син із батьком на 

риболовлю. Батько каже: 
– Синку, дай мені хліба для 

підкормки. 
– А я його з’їв. 
– Тоді дай мені каші. 
– Я її також з’їв. 
– Тоді доїдай хробачків – і 

підемо додому. 
*  *  * 

Оголошення: «Шукаю супут-
ницю життя! Вона мусить мати 
моторного човна, вміти копати 
хробаків і чистити рибу. Фото-
графія човна – обов’язкова!» 

*  *  * 
Чоловік запитує товариша: 
– Що сталося з Петром? 

Чому він не ходить на риболов-
лю? 

– Він одружився на тій ді-
вчині, пригадуєш, яку витягнув 
із річки, коли вона тонула. 

– Ага, а на риболовлю чому 
ж не ходить? 

– То він тепер води боїться! 
*  *  * 

– Ось почитай статтю про 
риб, – каже рибалка дружині. – 
Ти цілком могла б повчитися у 
них мовчанню.

– Спершу ти навчися у них 
пити тільки воду. 

*  *  * 
Сидить рибалка на березі. 

Підходить до нього чоловік і за-
питує: 

– Ну як, зловив щось? 
– Та от, одного був зловив. 
– І як, великий? 
– Та кіло 70 буде. 
– Ого! А покажи!
– Та я його в річку викинув. 
– Навіщо?! 
– Та бо він теж усе розпи-

тував: «Зловив щось? Зловив 
щось?»

Ловися, рибко,

«Ні пуху, ні пера!» 
– бажають 
мисливцям. 

«Ні луски, ні хвостика!» 
– кажуть рибалкам. Чи 
хтось замислювався 
над такими дивними 
побажаннями? Адже 
не радять грибникам 
повернутися без грибів, а 
дачникам – без врожаю! 

У таких висловлюваннях 
відображено давній духовний 
досвід наших предків, це – від-
гомін побутової магії. Замов-
ляннями намагалися обдури-
ти злі сили, які могли пере-
шкодити риболовлі, та ввес-
ти в оману «духів-охоронців» 
риби.

І сьогодні підійдіть тихе-
сенько до рибалки, який си-
дить на березі, запитайте: 
«Що-небудь зловили?». Якщо 
садок порожній, лише сум-
но похитає головою. Якщо ж 
поруч красномовно виблис-
кує боками здобич, все одно 
не буде вихвалятися, а відпо-
вість стримано: «Є, але неве-
лика...» – і вдоволено пихне 
цигаркою...

Колись я прочитав «за-
мовляння» під назвою «Щоб 
зловити велику рибу». Отож, 

якщо ловиться лише малень-
ка, не журіться. Зі словами 
«Приведи діда, приведи бабу, 
приведи тата, приведи маму, 
приведи тітку, приведи дядь-
ка» легенько її вдарте, а піс-
ля такого «виховного проце-
су» звільніть від гачка та від-
пустіть у річку. Подібне до 
цього і відоме рибальське за-
мовляння «Ловися риба ве-
лика та мала!». Хоча його ав-
тору – вовку з казки – воно не 
допомогло: хвіст вмерз в опо-
лонку... 

Мораль байки проста: ви-
користовувати замовлян-
ня можна, але при цьому слід 
враховувати всі природні фак-
тори. А з усмішкою сказа-
на «магічна» фраза не зашко-
дить – як мінімум, покращить 
настрій тим, хто поруч. Тіль-
ки довго не медитуйте над за-

мовляннями – проґавите клю-
вання.

Є ще один «вид» рибаль-
ської магії: наші предки на-
діляли деякі рибини надпри-
родними властивостями. За 
казковим сюжетом, грізна гос-
подиня водойми – щука в об-
мін на свободу дарує рибал-
ці можливість здійснювати 
свої бажання. Для цього чоло-
вік мав лише сказати: «За щу-
чим велінням і за моїм хотін-
ням!». Такий собі вдосконале-
ний прототип золотої рибки.

Серйозний конкурент 
щуки на підводне «прези-
дентство» – сом. Цього пріс-
новодного гіганта люди здав-
на побоювалися. Старі риби-
ни, оброслі водоростями та 
молюсками, справді схожі на 
міфічного «водяного». Крім 
того, ще кілька сотень років 
тому соми досягали 300-кі-
лограмової ваги! Таких ри-
бин ловили на чверть теля-
чої туші та витягали на берег 
волами. Погодьтеся, що ніч-
на ловля сома на так званий 
квок (дерев’яне пристосуван-
ня, яке при ударі об воду ви-
дає звуки, що нагадують ква-
кання) схожа на якесь магіч-
не дійство.

Так чи інакше, але магічні 
вірування – невід’ємна части-
на риболовлі. Навіть якщо це 
лише звичайнісінькі забобо-
ни, то, погодьтеся, вони не злі 
й навіть романтичні. І коли 
вчать дбайливому ставленню 
до природи – це прекрасно!

 Рибальські  
 анекдоти 

і в спеку! 

Місця для риболовлі  
у спекотну пору:

в тіні дерев і кущів;
на бистрині;
біля поверхні води;
у місці зіткнення потоків;
вранці, ввечері, вночі – на 

будь-якій глибині;
на річках, де сильна течія і 

достатня насиченість киснем, – 
на будь-якій глибині

Риболовля – справа 
цікава. Вона 
приваблює всіх: і 

діти, й дорослі, й літні 
люди полюбляють 
сидіти з вудочкою біля 
водойми. Однак для 
того, щоб повернутися 
додому зі здобиччю, 
слід враховувати низку 
факторів. Відомо, що 
на клювання риби 
впливає пора року, 
час доби, погода, 
снасть і навіть досвід 
рибалки. Сьогодні – 
про те, як ловити рибу в 
спекотний день.

Рибальська магія
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Українські анекдоти

Відповіді

Сімейна пара розлучилась... 
під час весілля 

В одному з сирійських міст 
причиною такого стрімкого 
розриву стала невдало 

вибрана нареченою жартівлива 
пісенька «Я люблю тебе, мій 
віслючок». 

Наспівуючи її, наречена запропону-
вала нареченому виконати під цю ме-
лодію танець молодят. Однак він не роз-
ділив її радості і попросив поставити 
більш відповідну до нагоди музику.

  Коли діджей заперечив, що пісню 
про ослика замовила сама наречена, 
вкрай розгніваний наречений схопив 
мікрофон і тричі вимовив «талік», що 
означає «я з тобою розлучаюся». Згідно 
з мусульманськими традиціями, цього 
досить, щоб шлюб вважався розірваним. 

Чоловік так хотів у тюрму, 
що пішов на злочин 

У Луганську безробітний 
чоловік пішов на злочин 
спеціально, щоб потрапити 

у в’язницю. 
За його словами, втрачати йому нічо-

го: роботи немає вже два роки, ще й дру-

жина померла. А в тюрмі хоч їжа та одяг 
будуть, повідомляє «Сегодня».

Щоб потрапити у в’язницю, 50-річ-
ний чоловік вирішив когось пограбува-
ти. Спочатку запропонував одному з пе-
рехожих купити іноземну валюту за дуже 
вигідним курсом і показав пакет, в якому, 
як пояснив, лежали долари. Покупець по-
годився. Щоб не «світити» купюрами пе-
ред сторонніми, чоловіки відійшли за ріг. 
Коли покупець віддав обумовлену суму в 
гривнях, зловмисник витягнув з пакета 
револьвер. Та все ж потерпілий зміг роз-
зброїти «грабіжника». Тепер на безробіт-
ного чекає від 8 до 15 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна.

Курйози

Син запитує у матері:
- Мамо, а чому цукерка називається «Яблу-

ко»?
- Бо в неї додають трішки яблучка.
- А що додають у цукерку «Киць-киць»?
* * *
- Вовочко, коли ти нарештi виправиш свої 

оцінки?
- Татку, я щодня намагаюся це зробити, але 

вчителька ні на хвилину не залишає журнал 
без нагляду.

* * *
Багата літня дама молодому альфонсу, ко-

трий пропонує їй руку і серце:
- Якщо для пересадки, то згідна!
* * *
Директор школи попросив Вовочку:
- Пофарбуй, будь ласка, вікна на третьому 

поверсі.
Через три години Вовочка запитує:
- Андрію Петровичу, а рами також фарбува-

ти?
* * *
Учитель сказав написати твір на тему: 

«Якби я був директором фірми...».
Всі старанно пишуть, і лише Вовочка ди-

виться у вікно.
- А ти чому не пишеш?
- Чекаю на секретарку!
* * *
Обама:
- В американців середня зарплата - півтори 

тисячі доларів, податки - п’ятсот доларів. Не 
розумію, як люди живуть на тисячу доларів. 

Путін:
- У Росії середня платня вісімсот доларів, 

податки - триста. Не розумію, як народ живе 
на п’ятсот доларів. 

Янукович:
- А в українців середня зарплатня триста 

доларів, для того, щоб якось жити з нашими 
цінами та податками, потрібно чотириста до-
ларів. Не розумію, звідки вони ще сто доларів 
беруть.      

* * *
Теща - зятю: 
- Чому це ваші сковорідки так жахливо за-

бруднені чимось чорним? Весь вечір відшкря-
бувала! 

- Це, мамо, покриття таке. Тефлон назива-
ється!

* * *
Українські автодороги занесені до культур-

ного фонду ЮНЕСКО як куточки недоторканої 
природи. 

* * *
Україна оголосила, що відкриє Чорнобиль 

для туристів. Кажуть, це як Діснейленд, тільки 
двометрова усміхнена миша - справжня.
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ГОРОСКОП
Із 17 по 24 липня
Овен 
Чим бiльше ви вiддаєте, тим 

бiльше отримуєте. Спiлкуйтеся з 
рідними, проявляйте позитивнi 
емоцiї. Родичам може знадоби-
тися ваша пiдтримка.

Телець 
Результати ваших дiй 

свiдчать про те, що ви припусти-
лися помилок. Але, як не дивно, 
робота над ними буде несклад-
ною i корисною, особливо зараз. 

Близнюки 
Для щастя та успiху чогось не 

вистачає. Це може стосуватися 
як роботи, так i особистого жит-
тя. Наприкiнцi тижня чекайте 
приємних новин.

Рак 
Придивiться уважно до того, 

що вiдбувається навколо вас. Не 
поспiшайте боротися з долею – 
вiрогiдно, вона пропонує саме 
те, що вам потрiбно. Не форсуй-
те подiї.

Лев 
Якщо хочете вiдчувати себе 

господарем становища, наведiть 
лад у справах, особливу ува-
гу придiлiть робочим момен-
там. Настав час виконувати 
обiцянки.

Діва 
На цьому тижнi доведеть-

ся повернутися до того, з чого 
все й починали. Це може бути 
корисним – ви зможете гляну-
ти на себе по-новому. Щоб по-
збутися неприємних вiдчуттiв, 
займiться домашнiми справами.

Терези 
Якщо хочеш зробити добре, 

то зроби сам. Вам не вдасться 
залишатися осторонь в особис-
тих i соцiальних справах. Тож 
смiливо берiть iнiцiативу у свої 
руки.

Скорпіон 
Не варто приймати 

поспiшних рiшень i пiддаватися 
емоцiям. Що б ви не робили, 
життя внесе свої корективи. Вам 
вдасться не тiльки впоратися 
зi своїми проблемами, а й дати 
друзям оптимiстичнi поради.

Стрілець 
У вас склалося враження, 

що вiд вас чекають не тiльки 
моральної, а й матерiальної 
пiдтримки. Не переймайтеся, 
iнтуїцiя пiдкаже, як краще дiяти 
в будь–яких ситуацiях.

Козеріг 
Зараз як нiколи друзям зна-

добилася ваша допомога. На 
роботi у стосунках з колега-
ми може виникнути напруже-
на ситуацiя. Перш нiж робити 
висновки, визначтеся, чи варта 
шкурка вичинки.

Водолій 
Ви звикли, що люди вiрять 

вам, тож не варто псувати свою 
репутацiю. Виконайте данi 
ранiше обiцянки i доведiть, що 
ваше слово – закон. У вихiднi 
влаштуйте собi приємний 
вiдпочинок.

Риби 
Попереду цiкавий i сповне-

ний подiями тиждень. У вас буде 
можливiсть знайти додатко-
ву роботу, яка надалi може ста-
ти основним прибутком. Будьте 
обережнi в транспортi.

nday.te.ua

Чотири сльози
Одна сім’я надумала до-

будувати хату. Було це навес-
ні. Якраз цвіли дерева. Госпо-
дар вирішив зрубати дві мо-
лодих вишні і яблуню. Вони 
нещодавно тільки-но почали 
плодоносити. Сусідка засте-
регла: не рубайте дерев, адже 
у вас росте трійко дітей. Але 
цей чоловік був переконаним 
атеїстом і не вірив у різні при-
тчі. По-друге, він був керівни-
ком досить пристойного ран-
гу, тому слова сусідки, котра 
за соціальним статусом була 
для нього ніким, не мали жод-
ної ваги і уваги. 

Будівлю розширили. Од-
нак вона не принесла щастя. 
Троє дітей пішли з життя ще 
в досить молодому віці. Стар-
ша донька була гарно прила-
штована. Навчалася в Одесі, 
там і вийшла заміж. Але не-
вдовзі захворіла лейкемією. 
Лікування виявилося безре-
зультатним. 

Середній син навчався у 
Києві. Там залишився пра-
цювати. Був гарним і зді-
бним хлопцем. Мав роботу 
пов’язану з лабораторними 
дослідженнями. Невідомо, що 
трапилось, але його шкіра по-
чала гнити. Медики нічим за-
радити не змогли.

Наймолодшого сина звела 
зі світу горілка. Він двічі одру-
жувався. Від першого шлюбу 
народилася дівчинка з фізич-

ними вадами: заячою губою 
та сколіозом. Невдовзі помер 
від інфаркту і сам господар.           

Залишилася одна дружи-
на. Після чотирьох втрат ки-
нулася шукати причини бід. 
А ще жінку непоїло, що чекає 
її внуків - донька залишила 
двох хлопчиків. 

Причиною нещасть стали 
молоді зрубані дерева у пору 
цвітіння. Дехто, очевидно, 
не йнятиме віри: невже таке 
можливе? Хіба дерево здатне 
покарати людину? Так, воно 
здатне покарати свого крив-
дника! 

Хотів би застерегти: не ру-
байте дерева у пору цвітіння. 
І, взагалі, якщо людина без-
причинно нищить дерево, 
вона завдає шкоди і собі. 

Пташине горе
Ми повинні наказувати ді-

тям: руйнувати пташині гніз-
да - великий гріх. Дитячі пус-
тощі інколи у дорослому жит-
ті можуть створити неабиякі 
проблеми. Свідченням цього є 
ось такий реальний випадок. 

У подружжя не було дітей. 
А лікарі продовжували пере-
конувати: чоловік і дружи-
на - здорові. Якось вони при-
йшли до мене. Я запитав у чо-
ловіка: «Ви, коли були хлоп-
чаком, часом не любили руй-
нувати гнізда?» А він каже: 
«Було таке. Мати мене і сва-
рила, і била - не допомагало. 

Я зробив паличку з ліщини і 
нею розбурхував гнізда. Мені 
було цікаво споглядати, як по-
лохаються маленькі пташеня-
та, як вони кричать». 

Власне, це і стало причи-
ною безпліддя у руйнівника 
гнізд. Природа покарала його 
подібно до того, що він витво-
ряв. 

Мирти повинні 
вирощувати 

хлопці
Чи відомо вам, що мирто-

ве дерево повинно рости у тій 
родині, де є хлопець? Воно і 
росте там краще. Особливо, 
миртички… Колись ця росли-
на була обов’язковим атрибу-
том весіль. Цю традицію вар-
то б відродити і продовжува-
ти. 

Є рослини, які приносять 
щастя. Мирти - одні з них. Їх 
повинен вирости молодий і 
принести у дім нареченої, аби 
вплести у весільні букетики. 
Мирт - це мир і злагода у сім’ 
ї. А ще в таких родинах наро-
джуються здорові діти.

Просити на весілля моло-
да і дружки повинні у віноч-
ках та національних костю-
мах. Шлюб також варто брати 
у національному одязі. Дуже 
добре, коли збереглася мате-
рина чи бабусина вишиванка. 
У ній - добра енергія поколінь. 

А знаєте, скільки квіто-
чок та стрічок повинно бути 
у вінку? Дванадцять! Це - по-
хідне від дванадцяти місяців 
у році. І цей віночок прино-
ситиме щастя й даруватиме 
гарну долю дванадцять міся-
ців. А віночок - круглої форми. 
Отже, щастя йтиме по колу… 
Дванадцять місяців і ще два-
надцять, і… Коло - це безкі-
нечність…

Слухала ці розповіді і ду-
мала: не лише дерево, а й 
людське життя нині нічого не 
варте. А дерева стали остан-
нім часом на заваді будівель-
никам, бізнесменам… У пар-
ках, сквериках зводять будин-
ки, різноманітні генделики. 
І, здається, нікого це не хви-
лює: ні владу, ні людей. Інко-
ли люди пошумлять та й за-
спокояться. Шкода, що дерева 
кричать беззвучно...

Мимохіть пригадалися 
слова одного вірша, над яки-
ми варто задуматися кожно-
му з нас: 

Дерево вподібнене 
людині,
воно все бачить,
розуміє теж.   
Воно і плаче,
й мерзне в хуртовину, 
в негоду тужить, 
журиться без меж…
Переконатись можна
дуже просто,
його зустрівши
нерідко між людей:
іде сліпий 
бруківкою додому �
його за руку
паличка
веде. 

Ольга ЧОРНА.

Дерево 
вподібнене 

людині…

Дерева відходять зі світу, як люди. І їхній біль схожий 
на наш. Ми не чуємо, як плаче зламана гілка. А вона 
плаче… Ми не чуємо, як кричить живе дерево, коли 

його починають зрізати. А воно кричить… 

Дерева дарують нам музику. Адже з них виготовлено стільки ін-
струментів! Дарують нам радість у пору цвітіння. Вони здавна стали 
невід’ємними персонажами українського фольклору. Дерева є обере-
гами. І ми їх також повинні оберігати. Те ж саме стосується квітів, тва-
рин, птахів…

Тернопільський астролог Іван Круп’як знає чимало історій про 
те, як переплітаються долі людей і природи. Історій життєвих та по-
вчальних. 

- Нам здається лише, - каже Іван Степанович, - що природа людині все прощає. Але це зо-
всім не так. Інколи людина замислюється: яка ж першопричина її негараздів? Історії, які я 
розповім, стануть для декого, можливо, відповіддю на це запитання. 

Поради астролога Івана Круп’яка


