«Соціальні «шумахери»,
або Чому
тернополяни
нерідко переплачують
гривню за проїзд
у громадському
транспорті

4 стор.

«Путівка
в санаторій»
Життєві історії
від Зіни Кушніруку «Сімейному
гніздечку»

10-11 стор.

Юрій Шугалей:

«Українці жили б
довше і мали
краще здоров’я,
якби не зловживали
алкоголем»

7 стор.
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П

анівської
оміж людьми, які зібралися біля Кох
дівчаток.
є
дво
сільської ради, раз у раз бігали рювали
Поки селяни зосереджено обгово залишена
торка,
резонансні події позаминулого вівяк могла.
без нагляду малеча розважалася, родно, адже
Зрештою, усе виглядало цілком при
ністю у руках
поки що майбутнє цих дітей - пов наших вчинків
дорослих. Їхнє завтра залежить відмо за підказкою
сьогодні, від того, чи живемо та діє лися на
сумління і велінням совісті, а чи зби
оди, у гонитві за
манівці у пошуках тимчасової виг
великими статками.
ся, аби воно у
Майбутнє наших дітей… Так хочеть
них було.
І було - щасливим…

Не
кожен
має
68710
дубельтівку
(ціни вказані

Триває передплата на тижневик
«Наш ДЕНЬ» індекс -

1 місяць - 7,14 грн.
3 місяці - 20,82 грн. з послугами
“Укрпошти»).
4 місяці - 27,51 грн.

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

Кара небесна,

або Чому у Гнидаві на Збаражчині
бояться «всього, що літає»

Детальніше - 5 стор.

Магнітні
бурі
у липні
26 липня –
з 05.00 по 07.00;
28 липня –
з 06.00 по 09.00;
31 липня –
з 01.00 по 07.00.

Погода в Тернополі і області
24 липня - хмарно з
проясненням, температура повітря вночі 9-14, вдень
20-23 градусів тепла. Схід сонця - 5.36, захід
- 21.11.
25 липня - хмарно з проясненням, у другій
половині дня місцями дощ, можлива гроза,
температура повітря вночі 11-16, вдень 23-26
градусів тепла. Схід сонця - 5.38, захід - 21.10.
26 липня - хмарно з проясненням, вранці
та вдень місцями дощ, гроза, температура повітря вночі 11-16, вдень 23-28 градусів тепла.
Схід сонця - 5.39, захід - 21.08.

27 липня - хмарно з проясненням, вдень
місцями дощ, температура повітря вночі 1617, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сонця 5.40, захід - 21.07.
28 липня - ясно, без опадів, температура
повітря вночі 16-17, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.42, захід - 21.06.
29 липня - ясно, без опадів, температура
повітря вночі 16-17, вдень 26-30 градусів тепла. Схід сонця - 5.43, захід - 21.04.
30 липня - ясно, без опадів, температура
повітря вночі 17-18, вдень 26-30 градусів тепла. Схід сонця - 5.44, захід - 21.03.
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липня завершився
термін угоди на
право користування
Тернопільською обласною
організацією Українського
товариства мисливців та рибалок
мисливськими угіддями, а це
понад 900 тисяч гектарів.
Вчасно продовжити цей договір мала б
сесія обласної ради. Та, оскільки депутати
не поспішали у сесійну залу, аби провести
пленарне засідання, мисливці Тернопілля
кілька разів пікетували обласну раду, погрожуючи наступного разу прийти під її
стіни зі зброєю в руках. Детально про це
«Наш ДЕНЬ» уже розповідав у №4 за 3
липня ц.р. під заголовком «На полювання – під обласну раду».
Та, схоже, навіть без сесії облради конфлікт вдалося владнати. Днями постійна
комісія з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування прийняла рішення: «Мисливські угіддя області надати в користування лісогосподарським підприємствам
області та районним організаціям Українського товариства мисливців та рибалок (далі – УТМР) в складі обласної організації УТМР (користувачам мисливських
угідь), загальною площею 878360 га, терміном до 2020 року включно». Документ,
який фактично стане проектом відповідного рішення, погодили своїми підписами
більшість депутатів обласної ради – так
вони своєрідно пообіцяли, що, як тільки
розпочне роботу чергова сесія, проголосують за нього.
Також у цьому ж числі «Наш ДЕНЬ»
повідомляв, що під час пікетування «білого дому» поруч з мисливцями протестували й представники обласної профспілки працівників освіти, а у внутрішній двір
облдержадміністрації з увімкненими сиренами з’їхалися карети «швидкої». Причини в учасників акції схожі - через нездатність обласної ради затвердити бюджет на 2013 рік, вчителі не можуть отримати зарплат та відпускних, а медикам не
вистачає коштів навіть на пальне, аби потрапити до пацієнтів.
Як бачимо, влада почула тільки мисливців. І це логічно, бо ні у педагогів, ні у
лікарів, ні у працівників інших бюджетних
установ та організацій дубельтівок немає,
а важких шкільних підручників та навіть
найбільших шприців вже давно ніхто не
боїться.
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Як відзначити Хрещення Київської Русі?
може стати справжнім святкуванням, якщо серйозно поставимося
до слів із «Символу віри»: «… ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів», актуальне як тисяча років тому, так і сьогодні.
Хрещення України, офіційне
прийняття християнства як державної релігії, – це надзвичайно
важлива подія в житті Київської
Русі, на той час могутньої держави.
станніми місяцями ведеться
Прийняття
християнства означало,
активна підготовка до відзнащо
київське
суспільство
почало жити
чення 1025-ї річниці Хрещеніншим
життям.
Створювалися
церковня Київської Русі. Святкування плануні
громади,
будувалися
храми,
формують також на державному рівні за учасвалася
ієрархічна
структура,
поставатю достойних гостей, представників
міжнародної спільноти, з відповідни- ли чернечі спільноти, розпочалася міми заходами наукового та культурно- сійна діяльність тощо. Але крім цих церго характеру, одне слово, усе відбудеть- ковних і релігійних аспектів життя кися урочисто і гучно. Така ситуація спо- ївської спільноти, розвивалися освіта та
нукає нас подумати, що і як ми повинні судочинство, які спиралися на нові засади, та й суспільне життя взагалі.
святкувати.
Київська Русь також почала активТисяча двадцять п’ять років – це не
но
спілкуватися з іншими державами,
кругла дата, тому не зовсім зрозуміякі
раніше
за неї стали християнськими
ло, чому саме її вибрано для відзначення Хрещення. Дехто критикує цей вибір, спільнотами. Тисяча років тому в житті
вважаючи, що він має політичний під- наших предків відбулися великі, справтекст.
ді суттєві зміни.
Однак, попри все, це відзначення
Як же нам сьогодні святкувати цю

О

Ж

ивемо в країні
парадоксів.
І дивуємось:
чому нас не розуміє
світ? А чи розуміємо
самі себе? Адже
деяким речам знайти
логічне пояснення не
те, що важко, просто
неможливо.
Наприклад, чому політики бідної держави (вони ж і довели її до такого жалюгідного
стану) дозволяють собі розкошувати за народні гроші? Усім
відомо, що парламент кишить
олігархами. Проте багатії не
гребують брати винагороди
з худенького державного бюджету.
Так, лише 19 з 450 народних депутатів Верховної Ради
відмовилися від цьогорічної
матеріальної допомоги, повідомили у прес-службі апарату
ВР. Щоправда, тридцять шестеро із 406 «слуг народу» перерахували матдопомогу у благодійний фонд.
Згідно з вітчизняним законодавством, кожному парламентареві надається щорічна оплачувана відпустка з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі
подвійної місячної зарплати.
Оклад народного депутатачлена комітету, приміром, становить 17 тисяч 425 гривень.
Множимо на два. Скільки часу
пересічному українцеві потрібно працювати, аби отримати
майже 35 тисяч гривень? А у
скільки мінімальних пенсій обходиться ця сума? І це лише кошти на оздоровлення одного
депутата!
Українські народні обранці
не відмовляють собі ні в чому.
Насолоджуються владою, грішми, гарним життям і… Як пише
видання «Власть денег», серед
депутатів Верховної Ради стало модним брати «в оренду»

річницю?
Орієнтуватися на геополітичні, політичні, наукові, культурні, економічні
елементи?
Та чи буде це справді відзначенням
фундаментальних перетворень, що їх
зазнав Київ і всі землі тодішньої великої
держави, якою володів рівноапостольний князь Володимир та його наступники?
Може, радше пригадувати минулі події і старатися пережити релігійні зміни,
які тоді настали?
Думаю, що це друге. В Україні сьогодні багато християн. Хоча ми поділені
на різні конфесії, – православні, католики, протестанти, – усі віримо в Пресвяту
Трійцю, приймаємо Ісуса Христа, воплоченого Божого Сина, читаємо одне Святе Письмо, дотримуємося спільної Божої науки. Хоча далеко не все в нас одне
й таке саме, як це було тисячоліття тому,
проте ми – християни.
У нашій державі, усім відомо, багато різного роду зловживань. Боремося
з цим помножуючи закони, створюючи
нові комісії та вживаючи інші подібні заходи. Проте все це безуспішно, бо робимо це без переконання, без щирого ба-

Тема тижня
жання виправити суспільні негаразди.
Запропоноване державне святкування чітко показує, як ми підходимо до
проблем нашого суспільного життя. Заходи, які робимо, є зовнішніми за своєю
суттю.
Те, що відбувається в законодавчій,
виконавчій і судовій гілках влади, а також у сфері економіки та освіти, відсутність контакту між владою і населенням
– усе породжує зневіру населення.
Постає запитання: чи можна все це
виправити? Так, можна, якщо зробити наше святкування 1025-річчя справжнім поверненням до тисячолітньої
традиції. Найкращим способом відсвяткувати Тисячоліття християнства
в Україні – це старатися в усіх проявах
особистого, родинного, громадського,
суспільного життя поводитися відповідно до засад Христової науки.
Щоденна, щира, правдива християнська поведінка на усіх рівнях і в усіх проявах суспільного життя – це найкращий
і, властиво, єдиний спосіб успішно святкувати подію Хрещення Русі-України.
Подумаймо, шановні співвітчизники, як найкраще тривало увінчати 1025-літню річницю, щоб була вона
справжнім святкуванням на Божу славу
та благо нашого народу.
Любомир ГУЗАР (“УП”).

Україна парадоксів

супутниць-моделей. У середньому такі послуги обходяться
у кілька тисяч «зелених» на місяць. Політконсультант Наталія Гумба розповіла: «У парламенті існує спеціальна послуга,
яка користується величезною
популярністю серед одружених депутатів - за п’ять тисяч
доларів на місяць можна орендувати дівчину-модель». За її
словами, офіційні дружини політиків практично завжди знають про коханок своїх чоловіків, але мовчать. Це - так звана плата за право бути одруженою із нардепом.
Не менш цікаві факти й стосовно інших посадовців найвищого рангу. Для прикладу - новий керівник Конституційного суду В’ячеслав Овчаренко. За повідомленням «Forbes.
ua», він є земляком Віктора
Януковича - з Єнакієво. Свого
часу майбутній суддя працював юридичним консультантом Єнакіївського авторемзаводу виробничого об’єднання
«Ордженікідзевугілля», коли
автобазою цього підприємства
керував нинішній Президент.
Згідно з декларацією про доходи Овчаренка за 2011 рік, судді належала земельна ділянка загальною площею 6 га, два
житлові будинки - 200 і 93 кв. м
відповідно, три автомобілі, сім
мотоциклів, у тому числі - новенький «Harley Davidson». А в
лютому цього року фотокореспондент газети «КомерсантУкраїна» Влад Содель опублікував фото Овчаренка зі
з’їзду суддів - на його зап’ясті
був годинник «Breguet Marine
Chronograph 5827bb/12/9z8».

Середня вартість такого хронометра часу - близько $27 тисяч.
Як повідомлялося, у грудні 2002 року, під час першого прем’єрства Віктора Януковича, Овчаренко став головою
Єнакіївського міського суду.
Після його приходу там розгорівся скандал, пов’язаний із
зникненням документів, що
підтверджують судимості нинішнього Президента.
Цікава деталь щодо аксесуарів, зокрема, годинників.
Президент США Барак Обама носить дешевий годинник
спортивного стилю «Jorg Gray
6500», які виготовляє Китай.
Вартість - близько $200. На
початку передвиборчої кампанії Обама носив швейцарський годинник «Tag Heuer» за
$1500. Політичні радники Обами начебто сказали йому, що
«Heuer» виглядає дуже дорогим, тому треба носити щось
таке, що може собі дозволити
пересічний американець.
Обама - не єдиний президент, котрий одягнув дешевий годинник із стратегічних міркувань. Екс-президент
Білл Клінтон під час виборчої
кампанії, а також вже ставши
очільником країни, носив годинник «Timex Triathlon» вартістю всього близько $50.
Економічні «дива», сотворені українськими політиками«реформаторами», не менш
одіозні, як вони самі. Так, наша
держава, яка має найродючіші у світі землі і достатні трудові ресурси, посіла 136-е місце у рейтингу Світового банку за рівнем валового доходу

на душу населення. На одного українця припадає $3500.
Ми - у групі країн з валовим
доходом нижчим за середній.
За рівнем добробуту є сусідами з Молдовою, Узбекистаном
і Грузією.
Крім того, Україні дісталося сьоме місце у рейтингу вірогідності дефолту. За даними
аналітиків міжнародного рейтингового агентства «Standard
& Poor’s», протягом наступних
п’яти років імовірність дефолту в нашій державі збільшилася з 34,8 до 44,25 відсотка.
Гіпотетично, якщо Україна оголосить дефолт, однією з перших дій уряду буде
друкування гривні. Таку думку висловив «Газета.UA» економічний експерт Антон Січкар. Це призведе до девальвації нацвалюти, подорожчання імпорту, інфляції і підняття
у ціні вітчизняних товарів. Також доведеться значно скоротити держвидатки. Першими,
за словами експерта, постраждали б бюджетники: їм або уріжуть платню, або не платитимуть взагалі. Подібне стосується пенсій, соцдопомог тощо. Не
виключене й банкрутство банків. «Гроші з рахунків громадян просто «зникнуть». Відновлювати довіру до банківської системи, яка й зараз не
надто висока, доведеться десятиліттями», - вважає фахівець.
У підсумку все це призвело б
до суттєвого зниження рівня
життя і зростання безробіття.
Наступне. Сьогодні на погашення держборгу йде з казни 35 мільярдів гривень. Це
більше, ніж разом узяті витра-

ти на освіту і охорону здоров’я.
Експерти констатують: в Україні позики залучають на покриття поточних витрат, а не
капіталовкладень. Це суперечить логіці поведінки успішних підприємців, які переважно не залучають кредити для
здійснення поточних виплат,
оскільки нерідко подібне призводить до банкрутства.
Раніше, повідомляє «Дзеркало тижня», в Україні покриття дефіциту бюджету гарантували кредитні лінії міжнародних фінансових організацій. Нині ж такі джерела не визначені. А рідний уряд бере
і бере додаткові бюджетні
зобов’язання під неіснуючі доходи, зокрема, під так звані соціальні ініціативи Президента.
Щодо великих приватних
інвесторів, то за останні роки в
Україну не зайшов жоден. Відлякують корупція, посилення
провладних бізнес-кланів і бідність населення. Старший консультант Київської школи економіки і старший економіст
Центру соціально-економічних
досліджень CASE Володимир
Дубровський зазначає: українське «рєшалово» не лише суперечить принципам роботи
зарубіжного бізнесу (приватні домовленості замість встановлених правил на Заході неприйнятні), але й дається йому
важко, як через культурномовні бар’єри та відсутність
досвіду налагодження потрібних зв’язків, так і в силу непередбачуваності цього інструменту.
А ще експерт навів у приклад велику європейську компанію, яка зараз продає за 1(!)
євро два українських підприємства разом із накопиченими
боргами, вже записавши ці активи собі у збиток.
Ольга ЧОРНА.
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лександр Гаврилюк із Шумська почав виготовляти
музичні інструменти через скрипку Страдіварі,
яку його батько привіз із Німеччини після
закінчення Другої світової війни. Всередині інструмента
чоловік побачив напис “Stradivari 1720”, але досі не
знає, чи насправді це творіння геніального майстра.
Мистецтвознавці сумніваються у цьому, адже у 19-20
століттях в Чехії та Німеччині було мільйони підробок.
Та натхненний ім’ям видатного італійця чоловік почав
робити власні інструменти.

Медові дошки
та верстат діда

Ця клопітка справа настільки захопила пана Олександра, що він присвячує їй
весь вільний час. До виготовлення інструмента підходить
особливо ретельно. Насамперед вишукує деревину. Найкраще годиться сосна, липа,
явір, клен. Потрібно, щоб дерево було старе та добре висушене. Матеріал для музичних
інструментів знайшов на старій пасіці, якій більше ста років. Там дошки добре висушені і пахнуть медом.
А ще пан Олександр знайшов у рідному селі верстат
свого прадіда. Лишень коли
почав робити скрипки, згадав
про цю старовинну річ, якій
вже більше 200 років. Привіз
додому і тепер працювати набагато легше. Адже досі робив
усі деталі лише своїми руками.
– Скрипку виготовляю маленьким різцем, – розповідає
майстер. – У жодному разі не

Надихнув Страдіварі

стукаю по ній, щоб не пошкодити. Корпус повинен бути
ідеально гладкий, щоб звук
ніде не затримувався і плавно виходив назовні. Роблю інструмент в абсолютному спокої та ніколи не вживаю перед
цим алкоголю.

Скрипка для внучки

Олександр Гаврилюк працює в Шумському районному
будинку культури. Він очолює
народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль
«Данилів Град». Має музичну освіту, грає на баяні та на

скрипці. Тому про інструменти знає багато.
Першу скрипку чоловік
робив майже рік. Сьогодні
прем’єрне творіння майстра –
у його онуки. Дев’ятирічна Софійка з дідусевим інструментом ходить до музичної школи Шумська. Вже три роки
навчається у класі скрипки.
Каже, що дідусем гордиться. У
дівчинки підростає молодший
братик. Він поки що любить
лише слухати гру сестрички,
але якщо захоче опанувати
скрипку, дідусь виготовить інструмент і для нього.

Настроєві картини Олени Горголь
У Лановецькій центральній бібліотеці для дорослих відбувається персональна виставка живопису студентки Львівської національної академії мистецтв Олени Горголь. В експозиції - 31 робота. Виставку 19-річної ланівчанки вже відвідало чимало мешканців і гостей міста. Їхні відгуки свідчать: Оленина творчість цікава і непересічна. Кожна картина
художниці має свій настрій, змушує
глядачів зупинитися, замислитися…

Фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА.

63-річний Олександр Гаврилюк охоче розповідає, як
батько привіз з фронту в 1945му році скрипку. Пам’ятав про
неї ще з дитинства, любив слухати, як грав тато. Батьків трофей роздивився уже в дорослому віці. Вразив підпис майстра
всередині інструменту – Антоніо Страдіварі з Кремона.
Чи справжній це Страдіварі, шумчанин не знає. До спеціалістів батькову скрипку не возив. Та й у Тернополі таких експертів немає, а на фахову експертизу потрібні гроші.
В оселі Гаврилюків скрипки на почесному місці. Дві Софійчині, батькова і власного
виробництва. Зараз пан Олександр працює ще над одним
творінням, тому за кілька місяців колекція поповниться.
Дружина майстра радіє заняттю чоловіка. Пані Тамара зізнається, що спершу всі в родині скептично поставилися до

його захоплення і не вірили,
що скрипка зазвучить. Однак
Олександру все вдалося.
– Кажу чоловікові: зробив
одну скрипку, змайструєш другу. Куди подінеш – продаси чи
комусь подаруєш? Відповідає,
що робить для душі, – усміхаєтсья пані Тамара.
Свої інструменти майстер,
як Страдіварі, підписує. На деці
є прізвище, рік виготовлення і
місце. А ще спеціально ставить
хрест. Бо вважає, що скрипки –
це живі істоти, які мають голос,
серце і душу.
На прощання пан Олександр та Софійка заграли нам
красиву українську мелодію.
Проникливий голос скрипки
пройняв вже з перших акордів.
Адже зроблена вона руками
і з щирим серцем. Жоден китайський виріб не зрівняється з творінням Олександра Гаврилюка. Його скрипки справді
мають душу.
Юля ТОМЧИШИН.

Ми – таланти
України

Наступної неділі під час святкування
Дня міста ланівчани уже втретє
почують виступи учасників проекту
«Ми - таланти».
Оскільки два попередні сезони засвідчили заангажованість шоуменів компанії «Event Show» російськомовною попсою, націонал-патріоти краю висловлюють з цього приводу
свою чітку та однозначну позицію.
Отже, якщо проект «Ми - таланти» фінансується підприємцями Лановецького району, то, очевидно, що правила конкурсу мають бути погоджені з активістами місцевого молодіжного середовища.
Перевагу слід надати україномовним виконавцям, репертуар яких співзвучний з кращими традиціями українського
пісенного мистецтва.
З метою об’єктивного оцінювання виступів учасників святкового концерту 28 липня 2013 року пропонуємо увести до
складу членів журі директора Лановецької музичної школи
Надію Іванівну Путіліну та педагога-ветерана Юрія Пилиповича Шевчука. Бажано також сформувати призовий фонд для
нагородження лауреатів та дипломантів конкурсу.
Всі ці своєчасні заходи прикрасять свято Лановець та ланівчан – маленької частинки великої України.
В. Неручок, голова Лановецької РО КУН.
В. Теслюк, голова Лановецької РО ВО «Свобода».
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Запрошуємо до розмови

Що не так
у файному місті?

Медіа-проект «Нашого ДНЯ»

За пішоходів замовте слово
З

араз тернопільські засоби масової інформації
багато пишуть про незадовільний стан доріг
файного міста. Але ж, шановні журналісти,
далеко не всі тернополяни мають власні авто.
Значно більше людей ходять пішки, «намотуючи» щодня по кілька кілометрів. Відтак, чому ж ніхто не звертає
жодної уваги, у якому стані
знаходяться тротуари та пішохідні доріжки? Тут, повірте, є
про що писати.
Навіть у центральній частині Тернополя не всюди можна спокійно ходити, не дивлячись під ноги. На тротуарах
– ті ж, що й на дорогах, вибоїни, ями, калюжі після дощу. А
ще – цілі острови з розплавленої на сонці смоли, яка намертво прилипає до взуття.
Ще гірше – на периферійних вулицях, хоча інтенсивність руху на них така ж, як і в
центрі на під’їзді до ринку. На
Східному, Сонячному, Дружбі від тротуарної плитки залишилися тільки уламки. Щоб
пройти по них не спіткнувшись, треба взагалі не піднімати голови вгору. Особливо
не позаздриш жінкам у модному взутті на каблуках. Та й стареньким з паличками у руках
нелегко пересуватися містом:

Н

еправдою світ
пройдеш, та назад
не повернешся.
Ця народна мудрість
сьогодні актуальна як
ніколи. Адже на кожному
кроці нас намагаються
обдурити нещирими
обіцянками. Не став
винятком і випадок, про
який хочу розповісти
читачам «Нашого ДНЯ».

Нещодавно у міській раді
відбулася прес-конференція,
на якій йшлося про роботу громадського транспорту. Зі слів
міського голови Сергія Надала та начальника управління
транспорту Ігоря Мединського, він працює майже бездоганно.
Оскільки мене цікавив рух
так званих «соціальних» маршруток, захотіла впевнитися, чи
насправді вони так справно
дотримуються графіків, як переконливо запевняли чиновники. Насамперед, вирішила
з’ясувати, чи дійсно на кожній
зупинці громадського транспорту, як стверджував пан
Мединський, знаходиться розклад курсування «соціалок».
Як з’ясувалося, такі таблички
вивісили лише на окремих зупинках і то настільки високо,
що треба добряче задерти голову вгору, аби їх побачити. Як,

горбик - ямка, горбик – ямка,
стоп – калюжа. Аби її обійти,
потрібно вийти на проїжджу
частину, а там чатує ще більша
небезпека.
Кілька років тому за ініціативою міського голови вперше у Тернополі закопали великі гроші на кількох десятках метрів тротуару з підігрівом. Цікаво, скільки б за ці кошти можна було відремонтувати пішохідних доріжок? Думаю, не менше кілометра.
Звичайно, влада завжди
повинна дбати про додаткові зручності та комфорт для
людей, мислити і діяти на перспективу,
використовуючи
при цьому і нові підходи, і нові
технології. Проте, все це можна робити тільки тоді, коли у
міській казні є достатньо грошей, коли дорогі новації не зупиняють інших робіт з благоустрою. А в даному випадку не
чула, щоб бодай хтось із чиновників хвалився належним фінансуванням Тернополя.
Чимало вулиць нашого міста, як на мене, потребують ре-

конструкції та осучаснення
саме через вузенькі тротуари,
на яких не можна розминутися
з зустрічним перехожим. Передусім це стосується вулиці Богдана Хмельницького, на якій
безперервний потік транспорту в обидва боки та відсутність належних пішохідних доріжок реально загрожує життю і здоров’ю людей.
Щоправда, віднедавна, особливо у центральній частині міста, де на кожному кроці
крамниці та офіси, підприємці
чи то добровільно, а чи з примусу міської влади дбають про
прилеглу територію. Тут пішоходи почуваються комфортно
та впевнено. А як бути тим, хто
живе у так званих спальних районах, які фактично вже давно
перестали бути такими?
Тому прошу вас, шановні
газетярі, у своїх наступних публікаціях замовте слово за пішоходів, а також і за велосипедистів, які через відсутність
спеціальних доріжок змушені «вишивати» поміж автомобілями. Ми ж усі рівноправні у бажанні жити безпечніше,
комфортніше, краще.
Світлана ЯКИМЕНКО.
м. Тернопіль.

и
У продовження теммар
шрутками,

Нещодавно міський голова їздив ні. Було б дочи
аби пересвідчитися - є там порядок, тернопільськиі
ще
ися
йшл
про
бре, якби чиновники
проспекті Злуми тротуарами: біля будинку, що на- у напрямку 15
ки, 57, по кінцевій проспекту Злуки
Квітня, 1. Особливо, коли падає дощ. на ЗАРУДЬКО.
Оле

«Соціальні «шумахери»,

або Чому тернополяни нерідко переплачують
гривню за проїзд у громадському транспорті
скажімо, на зупинці ТРЦ «Подоляни». Сюди соціальний автобус №22 мав прибути о 20
годині 3 хвилини. Точно у вказаний час до зупинки дійсно
під’їхала маршрутка, але не соціальна, а та, що працює у режимі маршрутного таксі. Зайшовши у салон, поцікавилася
у водія, чому замість «соціальної» прибула звичайна маршрутка? Він здивовано відповів:
«А я звідки знаю? Я приїхав за
графіком».
- Але ж згідно з розкладом

руху мав приїхати соціальний
автобус, - заперечую йому.
Побачивши мою настирність, водій кинув ніби відчіпне: «Вона обламалася». Подякувавши за інформацію, я вийшла з автобуса і вирішила дочекатися наступного – о 20 годині 18 хвилин мав би прибути «соціальний» 19-й. Та
не встигла оглянутися, як він
під’їхав до зупинки майже на
п’ятнадцять хвилин раніше.
Заледве люди встигли зайти
у салон, як маршрутка миттє-

во рвонула з місця і на шаленій швидкості помчала за встановленим маршрутом. Я ледь
втрималася на ногах, не встигши дійти до крісла. У такому ж
темпі ми не їхали, а, без перебільшення, летіли всю дорогу. Вийшовши на потрібній зупинці, з полегшенням зітхнула
і ще раз переконалася, що усі
розповіді посадовців про добросовісних водіїв і їх належне
ставлення до своїх обов’язків
є не чим іншим, як банальним обманом людей. Звичай-

но, було б несправедливо оцінювати усіх за однією міркою,
адже більшість водіїв дорожать своєю професією, дбають
про культуру обслуговування пасажирів, про якість перевезень. Та їхню бездоганну репутацію «підмочують» новітні «шумахери», яких не турбує
ні власний імідж, ні думка тернополян про роботу міського
громадського транспорту у цілому.
Наступного дня знову побувала на зупинці ТРЦ «Подоляни», аби відстежити рух «соціальних» маршруток. Та, на
жаль, як і минулого разу, ситуація практично не змінилася. Водій 22-го маршруту, який
прибув до зупинки о 20.38, на
моє запитання, чому замість
соціальної приїхала звичайна
маршрутка,відповів: «Я приїхав за графіком».
Постає запитання: хто ж
тоді складав такі графіки? Та
й, у підсумку, який з них толк,
якщо маршрутки курсують, як
заманеться? Люди приходять
до зупинки, сподіваючись, що
у визначений час приїде «соціальний», а натомість мусять
замість півтори гривні платити 2.50, бо до наступного доведеться ще довгенько чекати,
та й, взагалі, невідомо, чи він
не «обламається» у дорозі.
Віра КВАСНИЦЯ.

Наголос

Ц

ей випадок –
непоодинокий як
в Україні, так і на
Тернопіллі.
Віддавши в оренду свої наділи, селяни отримують за них
не тільки зерно та гроші, а й
головний біль, від якого не вилікує жодна пігулка.
Складені без належного юридичного супроводу орендодавців договори з орендарями дуже
часто ставлять цілі громади у
пряму залежність від нових господарів. Обробляючи паї та вирощуючи на них, так би мовити,
прибуткові культури, земельні
магнати нерідко виснажують
грунти та завдають непоправної шкоди людям і довкіллю.
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тата, начальника Збаразького
РВУ МВС та керівника районної санепідстанції 19 жителів
Гнидави та Коханівки написали: «Обурює те, що нас вчасно не повідомили і не попередили». Чи ж не це
стало основною
причиною збурення громади? Адже,
в даному випадку,
своєчасна та повна поінформованість людей могла
б стати найкоротшим містком до
взаєморозуміння.
Так вже склалося, що з 2005
року
мешканці сіл, передавши
І хоча у наш час гроші багато важать,
в оренду товариству майже тисявсе ж з людьми варто розраховуватися
чу гектарів паїв,
й по-іншому. За довіру – довірою,
зв’язали свої долі
з новими власниза згоду – згодою, за повагу – повагою.
Віктор Фаєр ками. Хтось працює в агрофірА ще поскаржи- вноважують Галину Онищук середу вранці на віддалених мі, інші тішаться, що орендалася, що наступно- представляти інтереси сіль- від села площах.
рі справно розраховуються з
го дня після авіао- ської громади. Їй довіряють,
Ще агроном зазначив, що селянами, депутати сільрабробітку поля по- з нею радяться, до неї завжди проблеми можуть виника- ди неодноразово звертаютьгано
почувалася. звертаються за допомогою.
ти навіть при наземному об- ся до них за допомогою на реЗа словами Галини Павлів- робітку, бо будь-який препа- монт дороги, школи, об’єктів
Також було зле і їхній неповнолітній ни, за шість років з часу укла- рат хімічного захисту рослин соцкультпобуту. То ж очевиддоньці. Жінка при- дення договорів з орендарями, – шкідливий. Також він вважає но, що нинішній, як і поперегадала, як минулого нинішній конфлікт – не пер- помилкою, що не зафіксував дні конфлікти, трапляютьроку, коли орендарі ший. Саме тому торік на своє- польоти на відео – мав би до- ся не через відсутність партпрактикували пові- му сході селяни у присутності кументальне підтвердження нерських стосунків між громатряне обприскуван- представників районної влади своїх слів. Мовляв, це у наших
Галина Онищук ня посівів, дитина та товариства «Агродружство людей такий менталітет: вони дою та орендарями, а через те,
що цю співпрацю час від часу
впродовж двох тиж- Єшовіце – Україна» добилися бояться всього, що літає.
отруює зарозумілість та зверх…А «воно»
нів температурила та скаржи- заборони на авіаобприскуванПісля цього досить таки ність відповідальних працівлася на нудоту. І жоден лікар ня посівів гербіцидами побли- дивно було почути від Віктора ників товариства. Нерідко
все кружляє
Фаєра: «Я не кажу, що ми там ні вони діють на власний розсуд
- З мого подвір’я, ніби на ні у Збаражі, ні у Тернополі не зу сіл...
Напередодні
цього
зломіг
сказати,
що
з
нею.
в чому не винні, але, якщо є по- чи за вказівкою згори, не вваекрані, було видно, як над сащасного
вівторка
до
мене
Слава
Богу,
тоді
минулося,
шкодження – компенсуємо».
дибою Андрійчуків досить
жаючи за потрібне повідомлязвернувся
агроном
фірми
і
поа
як
буде
тепер?
–
хвилюється
Уникнувши прямої відпові- ти власників паїв, або, принайнизько літав вертоліт, залипросив, щоб я домовилася з ді на запитання, яким чином мні, сільську владу про свої дії.
шаючи за собою водяну хма- мати.
новим власником колишнього можна компенсувати людям
Садиба
Андрійчуків
розру, - сказала журналістам «На- Що до чого – все компенколгоспного току про дозвіл втрачене здоров’я, спеціаліст суємо, - неодноразово чули ми
ташована
менше,
як
за
півсошого ДНЯ» коханівчанка Лілія
тні метрів до ріпакового поля. на приземлення на цій тери- ще раз наголосив: «Біля само- у Шимківцях і зрозуміли: під
Карлатян.
- Прилягла на хвилинку, бо Увечері позаминулого вівтор- торії гвинтокрила, - розпові- го села обробітку, як такого, не словом «компенсація» і керіввже не маю здоров’я, коли по- ка саме над ним кружляв вер- дає далі Галина Онищук. – Аг- було. Коли ми їдемо по землі, ник, і агроном мають на увароном запевнив мене, що «кро- дотримуємося дороги, а літак зі матеріальні видатки – чи то
чула гуркіт, від якого аж хата толіт.
Тоді
дув
сильний
вітер
питимуть» далеко від села. Я літає, де попало. Чим ближче зерном, чи коштами.
затряслася. Подумала: знову
якраз
на
наше
обійстя
та
на
повірила, і, як виявилося, да- до місця посадки – тим нижгромовиця. Зиркнула через віІ хоча у наш час гроші басусідні
садиби,
пригадує
Анремно. До речі, наша місцева че».
кно – небо чисте. Вийшла нагато важать, все ж з людьми
двір, поглянула вгору, а там дрій. – Я ж дізнався, що авіа- медичка також застерігала аг- Обережно: отрута! варто розраховуватися й помало не над комином воно ційний обробіток дозволено ронома від обприскування поЗалишали ми Шимківці, іншому. За довіру – довірою, за
кружляє та чимось бризкає. І здійснювати, якщо швидкість лів, які межують з садибами, м’яко кажучи, без особливо- згоду – згодою, за повагу – потак – без ліку, - це вже розпо- вітру не перевищує 3 метри на адже , як вона помітила, це за- го оптимізму. Все ж дещо роз- вагою. Тоді ніколи не почувідь старшої за віком жіноч- секунду та на відстані не мен- вжди негативно позначається чарував агроном товариства, ють в «Агродружство Єшовіце
ки з паличкою у руках, яка по- шій, ніж за 300 метрів від села. на здоров’ї людей. На це агро- який на словах ратує за пошук – Україна» голосу з гурту збуволі підійшла до гурту людей, Та, очевидно, тут ніхто не зва- ном відповів, що кропити поля компромісу між пайовиками джених селян біля сільради:
що зібралися біля Коханівської жає ні на людські городи і сади, з повітря їх змушує київське та орендарями паїв, а, схоже,
- Якась кара небесна з
ні на худобу та домашню пти- начальство.
сільської ради.
тими
паями. Зібрали тоді всіх,
не зробив нічого конкретного,
- Що правда, то правда. На- цю, ні на самих людей.
як
на
колгоспні збори, тицьЛітак
летить,
щоб порозумітися з людьми.
- Їхнє обприскування гербівіть на розворотах пілот продонули
в
руки папірці на підпис
Адже, навіть якщо пілот гвинде попало
вжував розбризкувати гербіци- цидами знищило більше гекта
ще
й
запевнили, що незабаОскільки штаб-квартира токрила лише тренувався, то ром у Коханівці буде мало не
ди, - підтвердили інші очевидці. тара кукурудзи на моєму полі,
чому саме над селом, а не десь
Андрій Андрійчук, який - бідкається місцевий фермер місцевого представництва то- не на вишнівецькій трасі?
комунізм. А ті ж договори такі
мешкає у Гнидаві – селі поруч Олег Горошко. Він звернувся у вариства знаходиться у ШимЗ іншого боку, готовність хитромудрі, що сам чорт ногу
з Коханівкою, відразу ж забив сільраду, де й склали акт про ківцях цього ж району, пряму- керівників
«Агродружство зломить.
ємо туди. Степан Ванкевич зутривогу. Зателефонував до го- втрати.
А поки що люди нарікають.
- Я вже розмовляла з голо- стрів нас при в’їзді на терито- Єшовіце – Україна» компен- І це зовсім не сприяє пошукам
лови Коханівської сільради, у
сувати людям заподіяну шкоЗбаразький райвідділ міліції, вою Збаразької районної дер- рію, та, дізнавшись про мету ду також явно не стикується компромісу, про який усі так
МНС, районну санепідстанцію. жадміністрації. Він пообіцяв візиту, покликав агронома.
багато говорили - і у селах, і в
- У вівторок увечері ми із запевненнями, що ріпак біля агрофірмі...
За його словами, одні просто розібратися та запевнив, що
Гнидави не обробляли гербі«відхрестилися», мовляв, це змусить агрофірму компенсу- не обробляли посівів побли- цидами. За що ж тоді вони гоне наша справа. Інші порадили вати заподіяні збитки, - заспо- зу села, - запевнив нас Віктор тові відшкодовувати збитки?
Ольга ЧОРНА.
подавати письмові звернення. коїла фермера сільський голо- Фаєр. – Вертоліт перелітав із
Олег
ГРУШКОВИК.
У листі до народного депусусіднього поля і зробив коло
- У санстанції нам сказали, ва.
P. S. Коли матеріал готувався до друку, у редакцію затещо не мають належної лабо- «Кропили» і будуть над Гнидавою, щоб визначити силу вітру. Ми побачили, що
лефонував Андрій Андрійчук:
раторії, аби зробити відповід«кропити»?
діла не буде, тож приземлили- «Завдяки» обприскуванню кукурудза на моєму гороні заміри, - доповнює оповідь
ся, повечеряли і полетіли доВже
учетверте
жителі
Кохаді «дозріла», та й картоплю вже можна копати – більша не
свого чоловіка Світлана Аннівки, Гнидави та Діброви упо- дому. Обприскували посіви у
виросте…
дрійчук.

або Чому у Гнидаві
на Збаражчині
бояться
«всього,
що літає»
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«Ми не залишаємо людину
після нещасного випадку, а допомагаємо
їй протягом усього життя»
Софія Погоріла:

Ч

асто трапляється, що конкретна
ситуація чи навіть випадок повністю
змінюють наше життя. Особливо
прикро, коли люди втратили здоров’я
на своєму робочому місці. Тривалий час
відповідь на запитання «як жити далі?»
вони шукали фактично самотужки або при
підтримці своїх рідних.
- На щастя, часи змінилися як змінилося і ставлення до людей, котрі отримали травми на виробництві, - каже заступник начальника управління виконавчої дирекції соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області Софія Погоріла. - 2247 людей на
Тернопільщині у різний час отримали на роботі травми чи професійні захворювання, що обернулися втратою працездатності або інвалідністю. Аби підвищити соціальний статус цих громадян, повернути їх до активного життя, управління виконавчої дирекції Фонду постійно залучає людей до різних творчих заходів. Зокрема
на початку вересня плануємо проведення першої Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів
праці «Сила духу». В обласному управлінні вже
створили організаційний комітет, який забезпечить відбір та якісну підготовку до спартакіади у Криму всіх інвалідів трудового каліцтва, які
мають спортивні навики і бажають взяти участь
у цьому заході.
- Переконана, що є речі, на яких не можна
економити. Власне, до цієї категорії й належить безпека праці.
- Тепер, коли виробництво працює неритмічно і трудова та виробнича дисципліна заледве жевріють, варто стимулювати не лише зростання виробничих показників, але й додержання правил безпеки праці. Особливо це стосується безпеки і дотримання правил дорожнього руху на автошляхах. Адже близько 22 відсотків від загальної кількості нещасних випадків
на робочому місці займають травми, отримані
внаслідок ДТП.
Ще у 1988 році з уродженцем Шумська
сталася трагедія – він потрапив у дорожньотранспортну пригоду, працюючи у місцевому
райДРБУ. Окрім травм чоловік зазнав сильних
опіків і, у 30 років став інвалідом другої групи з
80-відсотковою втратою працездатності. Нещодавно завітавши у відділення виконавчої дирекції Фонду у Лановецькому та Шумському районах за путівкою в санаторій, розповів, що тепер,
коли Фонд надає різні види допомоги, у тому
числі й на оздоровлення, здійснює перерахунки
страхових виплат, жити стало легше. Роботою
установи задоволений, спілкується з працівниками відділення як з добрими друзями. Вони і
проконсультують, роз’яснять юридичні нюанси,
вислухають і допоможуть.
- Окрім надання матеріальної допомоги, працівники Фонду, безсумнівно, дбають
і про моральну допомогу потерпілим. Адже
ці люди, зазвичай, стають надто емоційними та вразливими після особистих трагедій,
яких могло і не трапитись…
- Ми завжди намагаємось навчити і роботодавців, і працівників дбати про безпечні умови
праці, а не займатись самозаспокоєнням. У спеціальній літературі психологи та психіатри описують результати вивчення умов життя і діяльності водіїв безпосередньо перед аварією. Автори констатують, що в 11 випадках з 18-ти скоєнню ДТП передував психологічний конфлікт і
емоційний стрес., викликані невдоволеністю роботою, низькою мотивацією, депресією.
Фактор небезпеки праці є найсильнішим
стресором, який впливає на стан робітника, і, як
наслідок, - на його схильність до нещасних випадків. Таку ж схильність провокують і конфлікти, які виникають у різних сферах особистого та суспільного життя. Це експериментально
підтвердили американські психіатри на основі
вивчення 500 нещасних випадків на промислових гігантах Детройта.
- Практично кожну людину з вадами
здоров’я можна повернути до звичайного та
навіть професійного життя. Як у цьому напрямку працює Фонд?
- Цьогоріч тринадцятеро потерпілих вже змогли підлікуватись у профіль-

них санаторіях, ще 27 поїдуть туди найближчим
часом. Приємно, коли, повертаючись з місць відпочинку та відновлення здоров¢я, люди дякують за турботу про них, за те, що їм стало краще. Приміром, п’ятдесятирічний чоловік з Бучацького району отримав політравму ока, а відтак став інвалідом третьої групи. Після вдалої
операції, кошти на яку компенсував Фонд, та
відновного лікування він став практично здоровий.
- Чи багато звернень до структур виконавчої дирекції Фонду в області не лише з
вдячним словом, а й з проблемами?
- Звісно, до нас звертаються з питаннями
щодо призначення і перерахування страхових
виплат, медичного обслуговування, прийняття
особових справ потерпілих, збором і переоформленням документів. За перше півріччя 2013
року в управління та відділення виконавчої дирекції Фонду в області звернулось 214 громадян. Усі вони отримали вичерпні та всебічні відповіді на проблеми, які турбували. До речі, до 45
інвалідів трудового каліцтва керівники структурних підрозділів приїжджали додому.
Проаналізувавши бюджет Фонду за останні
роки, можна зробити висновок: постійно зростають видатки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, членам їхніх сімей, на медичну та соціальну реабілітацію потерпілих. І
при цьому, потерпілі не відчували проблем ні у
термінах отримання страхових виплат, ні у належних їм видах медичної та соціальної допомоги, бо керівництво Фонду робило і робить для
цього усе можливе. До речі, за останній місяць
страхові виплати невчасно потрапили в сім’ї потерпілих на виробництві, наголошуємо, не з
вини працівників Фонду. Кошти «зависають» у
головному управлінні державної казначейської
служби у Тернопільській області. Сподіваюся,
що ситуація поліпшиться і потерпілі та інваліди трудового каліцтва не будуть нарікати ні на
Фонд, ні на державу.
209 потерпілим та інвалідам трудового каліцтва ми надали послуги з медико-соціальної реабілітації майже на 700 тисяч гривень. За І півріччя цього року лише на страхові виплати потерпілим на виробництві в області Фонд виділив понад 10 мільйонів гривень. Колись інваліди п‘ятнадцять-двадцять років чекали на автомобіль. Між тим, за останні роки потерпілі на
виробництві отримали 78 нових „Славут”! Тепер
вони отримують «Daewoo sens». Для тих потерпілих, хто сам кермує, автомобіль видають абсолютно безкоштовно. Якщо інваліда возитиме
хтось з членів сім’ї чи опікун, потрібно сплатити 1850 гривень. Погодьтеся, якщо повна вартість такого авто сягає понад 66 тисяч гривень,
ця сума є мізерною. Крім того, Фонд виділяє ще
й певні суми на придбання пального. Незабаром отримають автомобілі ще семеро чоловік,
які стоять у черзі.
- Як тільки людина укладає контракт чи
угоду з роботодавцем, вона автоматично
потрапляє під захист Фонду?
- Якщо, не дай Бог, нещасний випадок із працівником стався на роботі, то з першого дня всі
витрати на лікування й подальшу реабілітацію
компенсує Фонд. Винятковою особливістю нашої діяльності є те, що ми не залишаємо людину після нещасного випадку і виплати відшкодування, а супроводжуємо і допомагаємо їй тривалий час, доволі часто – протягом усього життя.

На Тернопіллі цьогоріч обікрали
понад сотню автомобілів

Працівникам міліції розкрити вдалося половину з цих злочинів

Б

ільшість транспортних
засобів, які пограбували,
були залишені без
нагляду у дворах будинків чи
просто посеред вулиці.
Найбільшою спокусою для злодіїв є необладнані сигналізацією автомобілі. Замки, особливо у транспортних засобах вітчизняного виробництва, зловмисники легко зламують
за допомогою викрутки, ножиців чи
різноманітних відмичок
Також злодії користуються ска-

Збив жінку
і намагався
покінчити
з життям

нерами для зчитування сигналізації.
За допомогою спеціальних приладів
відключають її та грабують машину.
Як зазначили у міліції, у цих ситуаціях найбільш надійний спосіб
уникнути крадіжки – паркувати автівки на стоянках з охороною чи в
гаражах. А ще – не залишати у салоні майно та значні суми грошей. За
словами правоохоронців, більшість
подібних злочинів стається саме через те, що автовласники самі провокують зловмисників.

Т

рагічна дорожня пригода у селі Васильківці Гусятинського
району забрала життя 52-річної жінки, яка кілька кроків
не дійшла до свого дому...
Аварія сталася у понеділок, 22 липня. 34-річний водій автомобіля
«Мерседес-Бенц», не впоравшись із керуванням, з’їхав на узбіччя дороги. Авто
перекинулось і збило двох пішоходів. 52-річна місцева жителька від отриманих травм загинула на місці події. Ще одна жінка, 1955 року народження, з
важкими травмами перебуває у лікарні.
Водій, якого після аварії забрали до відділку міліції, щоб взяти свідчення,
був у шоковому стані.
– Якимось гострим предметом чоловік спричинив собі тілесні ушкодження руки. Його доправили спершу до медичного закладу для надання допомоги, а потім забрали на обстеження до обласної психоневрологічної лікарні, – розповіли в обласному управлінні міліції.
Дані про автопригоду внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Що стало причиною аварії, з’ясовують слідчі. За однією з версій, водій міг
їхати занадто швидко або оминав якусь перешкоду і з’їхав на узбіччя...

За образливі слова побив кривдника
до смерті та спокійно ліг спати...

К

онфлікт між чоловіками
виник у Тернополі
в одній з квартир
багатоповерхівки. 27-річного
господаря помешкання
роздратувала поведінка сусіда
та образливі виловлювання,
які почув на свою адресу.
Аби довести свою правоту, власник квартири застосував «переконливі аргументи» – удари кулаками в
голову та обличчя, від яких той упав.
Продовжував бити сусіда і на підлозі, а згодом виставив закривавленого
чоловіка за двері та, повернувшись у
квартиру, спокійно ліг спати.

Медики швидкої допомоги доправили потрепілого до реанімаційного відділення лікарні, але врятувати його не вдалося – через тиждень
чоловік помер.
27-річного нападника визнали
винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Тернопільський міськрайонний суд призначив
йому 8 років позбавлення волі. Міру
покарання апеляційний суд області
залишив без змін.
Також тернополянина зобов’язали сплатити матері потерпілого
80 тис. грн. моральної шкоди.

На дачі тернополянина знайшли
коноплю та арсенал зброї

Д

ачний будинок 36-річний чоловік облаштував у селі
Петрикові біля обласного центру.
З’ясувалося, що молодий чоловік не тільки вирощував там нарковмісні речовини, а й колекціонував зброю.
Крім двох десятків конопель, міліціонери знайшли два пістолети, більш
як 300 набоїв, дві гранати, пневматичну рушницю, порох і 7 ножів.
За словами чоловіка, зброю він придбав, а набої знайшов і викопав. Чи так
це насправді, з’ясують під час розслідування. Вилучене правоохоронці передали на дослідження експертам.
Як стало відомо, 36-річний чоловік уже мав кримінальне минуле і був двічі судимий за майнові злочини.
Відтак, щодо тернополянина відкрили кримінальне провадження одразу
за трьома статтями Кримінального кодексу. Його звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та зберіганні наркотичних засобів, а також у вироЗоряна ТЕРНОВА. щуванні конопель. Наразі у справі триває досудове слідство.
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Наш ДЕНЬ
Юрій Шугалей: «Українці
жили б довше і мали
краще здоров’я, якби
не зловживали
алкоголем»
Здоров’я
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В

обійми «зеленого змія» людей усе
частіше штовхають безробіття і
соціальні негаразди.
Ті ж, хто підсів на чарку, не шкодують на згубну
пристрать і останніх грошей. Торік на алкоголь і цигарки українці витратили понад 76 мільярдів гри- Лише на Тернопіллі на обліку
вень, інформує Державна служба статистики. Ви- перебуває 15 тисяч хворих
робники не економлять на просуванні товару, а коштів на пропагування здорового способу життя у на алкоголізм. Ці цифри –
держави, як завжди, бракує.
офіційні. Насправді ж, кажуть
Чому люди заглядають у чарку? І як цьому зарадити? «Наш ДЕНЬ» запросив до розмови заступника го- фахівці, їх можна множити
ловного лікаря обласного наркологічного диспансеру уп’ятеро, а то й більше.
Юрія ШУГАЛЕЯ.
ні фактори. Через невлаштова- може розвиватися швидше
Алкоголізм – діагноз
ність, відсутність роботи люди після черепно-мозкової траввже і для молоді
– За даними Всесвітньої шукають розраду в міцних на- ми, жовтухи. Відіграє свою
організації охорони здоров’я, поях. Впливає на ситуацію і мі- роль і спадковість. Учені виоУкраїна – п’ята в світі за грація. Коли хтось із подруж- кремили ген, який впливає на
кількістю спожитого на жя вирушає на заробітки, для залежність від спиртного, та
душу населення алкоголю. іншого це психологічно важко, керувати ним поки що ми не
Наскільки серйозна ця про- адже втрачаються сімейні сто- навчилися.
З іншого боку, дехто може
блема для мешканців Терно- сунки. З-за кордону люди теж
нерідко повертаються з алко- постійно вживати алкоголь і
пілля?
не переступити поріг залеж– Ситуація із вживанням голізмом.
До речі, заробітчанство ності. Однак, таких людей неміцних напоїв тривожна. Найгірше, що алкоголізм молод- впливає і на поширення пия- багато.
– Що головне у лікуванні
шає. Колись залежність від зе- цтва серед молоді. Діти росленого змія виникала у віці туть без належного догляду алкоголізму?
– Звернутися до лікаря.
35-55 років. Сьогодні ж дуже й піклування. А позитивний
часто до нас поступає молодь вплив сім’ї дуже важливий, Дуже багато людей взагалі не
25-30 років. А між тим, що ра- аби підлітки не почали загля- роблять цього. І помирають, не
ніше починається алкоголізм, дати у чарку.
отримавши допомоги. Чимало
Свій внесок у розповсю- з них гинуть від супутніх недуг.
то злоякісніше він проявляється. Запої стають частішими, дження моди на алкоголь ро- Збільшення випадків серцевододаються важкі психопатоло- бить телебачення. Спонсорами судинної патології, захворюспортивних подій є алкогольні вань
гічні розлади.
шлунково-кишкового
– Де люди п’ють більше: у бренди. Відомі спортсмени ре- тракту, особливо печінки, псикламують пиво. У молоді фор- хоневрологічних розладів –
містах, селах?
– Заглядають у чарку всю- мується уявлення, що вживати усе це свідчить про алкоголізади. Хоча останнім часом до нас спиртне – це круто, бо так ро- цію населення.
частіше поступають сільські блять сильні, успішні люди.
– Родичі залежних від зеІ за три роки можна
мешканці.
леного змія нерідко скар– Юрію Семеновичу, ви
жаться: мовляв, як не проспитися
знаєте чимало людських іс– Як швидко може виник- сили, але від допомоги чолоторій. Що, за вашими спо- нути залежність від окови- вік чи жінка категорично
стереженнями, призводить тої?
відмовляються..
до алкогольних залежнос– У таких випадках я за– Буває, і трьох років регутей?
вжди
наголошую: не згадуйте
лярного вживання алкоголю
– Причини різні. Але на пер- достатньо, особливо якщо це слово «лікування», це виклишому місці все-таки соціаль- молода людина. Залежність кає спротив, Скажіть простіше

Допоможе буряк

• При гіпертонічній хворобі та судинних спазмах
пийте буряковий сік з медом (1:1) або журавлиним
соком (2:1). Це і заспокійливий, і легкий послаблювальний засіб.
• У разі авітамінозу, анемії, серцево-судинних захворювань і розладах шлунковокишкового тракту протягом
довгого часу необхідно пити
по 0,5 склянки свіжого буря-

– поговорити з лікарем. А вже
фахівцеь повинен переконати
людину пройти необхідні процедури. Найперше, чим ми можемо допомогти, – це зняти
отруєння. Далі має бути психотерапевтична робота, щоб людина визнала свою залежність
і почала лікування.
– Нині жінки п’ють нарівні з чоловіками. Побутує
думка, що слабка половина
не виліковується від алкоголізму… А як у вас на практиці?
– Алкоголь не вибирає
статті. Але жінкам звертатися
по медичну допомогу психологічно важче. Тому на десять
пацієнтів, які до нас поступають, приблизно одна жінка.
Хоча їх могло б бути набагато
більше. У сім’ї, де виникає алкогольна залежність, дружина бореться за чоловіка, але,
на жаль, рідко буває навпаки.
А жіночий алкоголізм також
лікується, та при цьому дуже
важлива підтримка близьких
людей.
Жертви любові до пива
– Юрію Семеновичу, тож
коли варто бити тривогу?
– Коли людина не може зупинитися, сказати собі – досить. Втрачає контроль над
поведінкою. Коли рідні просять перестати вживати
спиртне...
– А як щодо пива? Настирлива реклама вже зробила його національним напоєм українців, а обсяги продажу зростають з кожним
роком.
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– І справді, стереотип, нібито пиво – безневинний напій,
робить свою справу. Людей,
що пристрастилися до нього,
стає все більше. Часто можна
почути: мовляв, а що там 2-4
пляшки, це ж пиво. Однак, залежність від нього розвивається так само, як і від міцніших напоїв. Люди, які випивають по кілька літрів пива у
день, мають хвору печінку, у
них набрякле обличчя. Адже у
концентрованому вигляді – це
той же спирт.
– Як можна зупинити
алкоголізм серед населення, які мають бути зроблені кроки як з боку держави,
так і самої людини?
– Має пропагуватися культура здорового способу життя. Населення України зменшується швидкими темпами,
а причина – ось вона, близько. Люди жили б довше і мали
краще здоров’я, якби не зловживали алкоголем. Дорослі
мусять усвідомити, що мають
справу з отрутою, яка захована за гарною етикеткою.
Так само не можна дітям
давати куштувати алкогольні вироби. Усе починається з
родини. Діти копіюють те, що
спостерігають серед дорослих. І якщо вони бачать своїх
батьків чи інших членів сім’ї
п’яними, то розуміють, що це
соціально нормальна поведінка.
– Що б ви порадили людям, які втратили надію на
те, що близька їм людина
кине пити?
– Не можна зневірюватися. Якось до мене звернулася
сім’я, що мешкає у США. Сюди
вони приїхали відвідати рідних. Чоловік страждав на алкоголізм, і в Тернополі ми
йому допомогли. Згодом жінка надіслала лист із словами
вдячності. Вона написала: «Я
вже й не вірила, що знову побачу чоловіка, яким він був раніше. У мене наче святі хату
перелетіли...» Тож потрібно
пам’ятати: можливості лікування є в будь-якій стадії алкогольної залежності. За свою
практику я мав справу з тисячами людей, які кинули пити й
нині у них повноцінне життя.
Антоніна БРИК.

Цілющі краплини народної медицини

кового соку 5-6 разів на день.
Вживати сік слід за 15-20
хвилин до їди.
• При нежитю народні
зцілителі радять капати у ніс
сік вареного буряка.
Увага! Людям, які страждають на сечокам’яну хворобу та інші порушення обміну речовин (при різних захворюваннях нирок і сечового
міхура), слід обмежити вживання буряка через вміст у
ньому щавлевої кислоти.

Корисні
продукти
проти стресу

Н

Лікуємо пародонтоз

ародні травознавці радять у разі пародонтозу подрібнити 5 ст. л. хвої сосни, 2 ст. л. плодів шипшини, 1 ст. л. цибулиння, залити 1,5 л окропу, кип’ятити 5
хвилин, процідити, випити впродовж дня замість чаю
(теплим).
в зубний порошок чи пасту, якими ви зазвичай користуєтеся, додати порошок з кореня аїру (0,5 г
на одну процедуру) і чистити зуби 3 рази на день. Або ж
20 г листя ріпи городньої залити склянкою окропу, настояти у щільно закритому посуді в теплому місці впродовж 30 хвилин, процідити і полоскати рот.
об зміцнити ясна, корисно їсти часник (щодня
по кілька зубчиків), а прихильникам уриноте-

А

Щ

Від стресу люди рятуються по-різному: одні курять сигарету за сигаретою, інші зловживають горілкою, треті поїдають пачками цукерки... Щоправда, ефект таких рятівних заходів короткочасний, зате побічних ефектів – безліч. Водночас, є продукти, які знижують стрес і не
завдають шкоди організму.
Кращим засобом від стресу є горіхи. Магній, що міститься у плодах,

рапії рекомендовано полоскати рот уриною. Тим, хто
віддає перевагу фітотерапії, полоскання можна приготувати з яблучного оцту, а також використовувати настій
іван-чаю, відвар листя горіха волоського, трави базиліку
(готують їх з розрахунку 1:5). До ясен корисно прикладати сиру натерту картоплю. Жувати мед у стільниках і
прополіс (5-10 г). Для полоскання рота можна скористатися і спиртовою настоянкою прополісу: 20 крапель на
склянку води.
іжно діє на ясна і такий засіб: 2 ст. л. сухих подрібнених пелюсток троянди чи шипшини залити 1
склянкою горілки, настояти 2 тижні, періодично помішуючи. Зберігати, не проціджуючи, і полоскати цією настоянкою рот.

Н

діє на нервову систему. І, навпаки, брак магнію, призводить до підвищеної дратівливості, втрати пам’яті і навіть запаморочення.
Поповнити магнієм наш організм можуть не лише горіхи. В антистресовому списку зазначена квасоля, йогурти, зелені листові овочі. Ці
продукти допомагають під час підвищеної напруги, а тоді вже й суперечка вдома чи на роботі видається не такою серйозною.
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Як у Коропці

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Містечко Бучач подарувало
світу нобелівського лауреата

СМАЧНО

Але багато мешканців
Тернопілля і досі не знають
імені генія, який прославив
їхній край

фестивалили
Н

Є

врейський
письменник
Шмуель Агнон, який
удостоївся Нобелівської
премії в галузі
літератури, народився та
жив у Бучачі до 18 років.
Цей край не полишав
його думок і тоді, коли
він оселився спершу в
Німеччині, а згодом – в
Ізраїлі. Внучка Агнона,
професор Яель Блау
дослідила, що у його
творах родинне місто
згадується 1790 разів!

а Тернопільщині відбувся один із
найсмачніших рибних фестивалів
України. До селища Коропець
Монастириського району з’їхалися
гурмани з усієї країни, щоб поласувати
стравами з річкової риби, запастися
новими рецептами, порибалити та
насолодитися мальовничими краєвидами
Дністровського каньйону.

На «Коропфесті-2013» можна було знайти найрізноманітніші рибні наїдки – короп фарширований, смажений, печений,
варений і навіть квашений. Тут можна було
спробувати «Скарби пана Бадені», «Медові поцілунки», «Бабусину магію», «Рибу в
жупані», «Коропа на подушці», а ще торт із
риби.
Місцеві господині почали готувати страви
ще в суботу. З нагоди свята рибалки зловили аж
120 рибин. Із них приготували 50 літрів рибної
юшки та близько сотні різноманітних страв. На
кухні чаклували як досвідчені господині, так і
вихованці місцевого профтехучилища. Поряд з
дівчатами старанно трудилися хлопці.
Олег Герасимчук навчається лише рік. Він
приготував страву «Медові поцілунки» .
– Для цього філе коропа я замаринував у
меді та лимонному соці,
– ділиться рецептом хлопець. – Посолив і поперчив
з обох боків. Обсмажив у
яєчному клярі з лимонної
цедрою та грецькими горіхами».
Коропчанка Марія Маркевич приготувала рибну юшку за рецептом своєї
бабусі Ганни. Особливість
страви у спеціальній приправі з сушених овочів власного приготування.
А ще жінка використовує для юшки лише свіжу рибу, а моркву і цибулю перед додаванням у
страву запікає в духовці.

Мала батьківщина

За словами пані Марії, у Коропці кожна сім’я
має свій рецепт юшки.
– Ми з давніх-давен готуємо рибні страви і
вже маємо свої родинні кулінарні таємниці. До
прикладу, візиткою нашого селища є квашена риба. Для її приготування не використовуємо жодної хімії – лише свіжозловлену рибу, цибульку і моркву, лимонний сік, перець, лавровий лист та суміш прянощів.
Коропчанин Михайло Щепковський з друзями готує юшку з окуня на вогні. Рибу для неї ловили на світанку під час рибальських змагань. Протягом чотирьох годин шістнадцять учасників демонстрували свою майстерність. Улов
становив 8 кілограмів.
– У Дністрі водиться багато риби, – розповідає чоловік. – Але вона тепер стала
дуже хитра, тому зловити її
непросто. У Коропці готують
близько 200 видів юшки. Але найголовніше –
вона повинна пахнути димом. Тоді це справжня
рибальська страва.
Рибні наїдки на фестивалі можна було купити, або виграти у спортивних змаганнях. Олег
Василик, щоб почастувати друзів фаршированим коропом, аж сімдесят разів підніс 20-ти кілограмову гирю,
встановивши новий рекорд фестивалю. За страви на рибному аукціоні організатори вилучили більше 600 гривень. Гроші підуть на спорудження лавочки біля фігури Божої Матері, яку
цього року урочисто освятили і відкрили на фестивалі.
За словами завідувача історикокраєзнавчого музею Володимира Гаврилишина, перша згадка про Коропець
датується 1421 роком. У цьому році селище святкує 592-у річницю і вшосте
проводить кулінарний фестиваль.
Свято вдалося на славу – у селищі
відкрили фігуру Матері Божої, провели рибальські змагання, кулінарний
майстер-клас, дитячий вокальний конкурс та аукціон. Розваг вистачало як дітям, так і дорослим.
«Коропфест-2013» тривав до пізнього вечора. У повітрі пахло юшкою
і печеною рибою, а господині ділилися кулінарними таємницями з гостями
фестивалю.
Юля ТИМКІВ.

17 липня минуло 125 років
з дня народження нашого земляка. В обласній науковій бібліотеці Тернополя йому присвятили літературні читання.
– Агнон Шмуель є одним із
найвидатніших письменників
минулого століття, – розповіла ведуча заходу, завідувач відділу бібліотеки Тетяна Ковалькова. – Він писав на івриті, сьогодні ж його оповідання, романи, казки для дітей перекладені багатьма мовами світу.
Ці твори стають доступними і для українського читача.
Кілька років тому побачила
світ збірка прози Агнона українською мовою. Новий переклад роману «Нічний постоялець» про перебування головного героя у Бучачі недавно
вийшов у харківському видавництві «Фоліо».
Рідне місто Агнон ще називав Шибушем. У романі «На
морській глибині» він писав:
«Бучач – це місто мудреців і
купців». Це можна було сказати і про його родину. Батько хлопця – раббин Шолом
Чачкес – був освіченою людиною, а на життя заробляв торгівлею. Маленького сина відправив навчатися у єврейську
школу. Хлопчик писав вірші й
оповідання і навіть публікував
їх у місцевій газеті.
У 18 років юнак вирушив
до Львова, згодом оселився у
Єрусалимі. Свої твори публікував під псевдонімом Агнон,
що в перекладі з івриту означає «покинутий». Коли молодий письменник відчув, що
йому не вистачає освіти, переїхав у Берлін. Тут він одружився, у нього народилося двоє дітей. Але в 1924 році у будинку подружжя сталася поже-

жа. Все майно та книги, майже 4 тисячі томів, стали жертвою полум’я. Згоріли і рукописи Агнона.
Після цього лиха письменник повернувся в Єрусалим,
забравши дружину з дітьми. У
цьому місті він жив до останніх років і став національним
кумиром Ізраїлю. Коли поблизу його будинку почалися ремонтні роботи, мер міста наказав встановити спеціальний
знак: «Зберігайте тишу! Агнон
працює».
Сьогодні тут діє меморіальний музей письменника. Зображення Агнона є і на єврейських банкнотах вартістю 50
шекелів.
Нобелівську премію він
отримав у 1966 році за романи «Нічний гість» і «Весільний балдахін», у якому описані пригоди галицького хасида,
що мандрує Західною Україною в пошуку женихів для своїх доньок.
Сам письменник, уже в зрілому віці, також бував у місті,
де народився. Сьогодні в Бучачі є вулиця Агнона, а на будинку, де він народився, встановили меморіальну дошку. У
двір цього будинку знову прилітають музи. На занедбаній
колись території облаштували своєрідний театр під відкритим небом. Щотижня в
«Арт-дворі» проводять мистецькі зустрічі, а минулої неділі бучацька поетеса Мар’яна
Максим’як презентувала книгу «Нічний постоялець».
Чимало експонатів, присвячених письменнику, є у місцевому краєзнавчому музеї. Як
розповіла його директор Лариса Легка, це твори, світлини, листи... Приїждали до Бучача донька та внучка Агнона.
Частими відвідувачами музею
є туристи з Ізраїлю.
Дослідники творчості письменника сподіваються: після
того, як його твори переклали українською, про видатного земляка більше знатимуть
і на Тернопіллі. У своєму серці
він зберігав дві батьківщини –
Галичину та Ізраїль. На сторінках його книг живуть колишні
його сусіди та друзі –
євреї, поляки, українці. Вирує життя на вулицях Бучача...
Цікаво, чи впізнав
би він місто свого дитинства? Та, мабуть,
важливіше, чи впізнав
би Бучач його?
Антоніна БРИК.

Україна і світ
Україна
Лікарі у дефіциті

В Україні вакантні 20 тисяч робочих місць для лікарів, розповів Микола Осійчук, директор департаменту роботи з персоналом, освіти і науки Мінохорони здоров’я. А 25 відсотків медиків, тобто, близько 50 тисяч
осіб, - пенсійного і глибоко пенсійного віку. Частка лікарів-пенсіонерів за
останні п’ять років постійно збільшується. Найзатребуваніші професії - стоматологи і дерматологи. Значний дефіцит кадрів спостерігається серед патологоанатомів, онкологів, фтизіатрів та
сімейних лікарів.

«Укрпошта» витратить
на рекламу
рекордні 12,7 млн. грн.

У 2013 році «Укрпошта» витратить на рекламу рекордну суму у своїй історії - 12,7 млн. грн, що учетверо
більше, порівняно з минулим роком.
Такі цифри закладені у фінансовий план
підприємства, затверджений урядом.
Зокрема, «Укрпошта» запланувала виробництво і розміщення рекламних роликів на національних каналах, зовнішньої реклами, статей та інтерв’ю у діловій пресі. Між тим, рекламний консультант Юрій Луценко зазначає, що компанії потрібно спробувати відродити репутацію в очах споживачів.

Осучаснена пенсія
до тисячі не дотягне

До кінця нинішнього року планується підвищення мінімальної пенсії до 949 гривень, заявила під час
брифінгу в Кабміну міністр соціальної політики Наталія Королевська.
Вона нагадала: Президент поставив завдання до кінця року провести черговий етап осучаснення пенсій, після
чого вони зростуть у середньому на 149
гривень для 10,7 млн. людей. За словами Королевської, згідно з прогнозними
розрахунками, потреба коштів на осучаснення пенсій додатково щомісяця
складе близько 1,6 млрд. грн.

Ринку землі ще нема,
а покупці на неї вже є

Україна посіла 10-е місце у списку найпривабливіших країн для придбання землі за версією Світової організації торгівлі. Потенційний обсяг
продажу території Вітчизни - 1,2 млн.
га. Лідером стала Демократична Республіка Конго, в якій потенційний обсяг
землі для продажу оцінили у 8,1 млн.
га. Величезна Росія посіла шосте місце.
У звіті СОТ інвестори зазначають, що готові вкладати кошти у розвиток сільськогосподарських угідь аж до обладнання систем зрошування. Проте їх турбує захист приватної власності в Україні та бюрократичні перепони на шляху до придбання землі. Але боротьба за
ресурси, зокрема земельні, спонукає інвесторів проявляти активність на земельному ринку навіть у несприятливих умовах.
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Гречка подорожчає
взимку? Запасатися вже?

Голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Іван Томич вважає, що гречка може
подорожчати взимку через зменшення посівів цієї культури. «Я глибоко
переконаний, що у грудні-лютому однозначно буде подорожчання гречаної
крупи в результаті попиту і пропозиції», - прогнозує експерт. І зазначає: цьогоріч українські сільгоспвиробники посіяли значно менше гречки, ніж торік.
Та й кліматичні умови не благополучні: в одному місці засихає, в іншому - заливає. У Мінагропромі ж заспокоюють:
аграрії можуть зібрати близько 190-200
тисяч тонн гречки. Перехідні залишки
круп складуть 50 тисяч тонн. Крім того,
11 тисяч тонн крупи є в Аграрному фонді. Тож мало б вистачити.

«Потрібно діяти
за законом, бо не можна,
аби люди озвіріли»

За словами нардепа-регіонала Володимира Олійника, українцям не
слід вдаватися до самосуду, адже є
інший шлях - реформування. «Чим
же ми будемо відрізнятися від врадіївських перевертнів, якщо чинитимемо
самосуд? Вони ж чинили теж свій самосуд. Нам потрібно діяти за законом, бо
не можна, аби люди озвіріли. А дехто закликає до цього. Де ж тоді межа? А якщо
буде допущена помилка, хто нестиме
відповідальність?», - сказав він. Нардеп
закликає українців не мовчати, а вимагати змін, під якими має на увазі радикальні реформи. «У вересні ми в парламенті маємо серйозно поглянути на ситуацію. Чому до правоохоронних органів потрапляють саме такі люди, і чому
не йдуть туди кращі? Хочу наголосити,
що відповідальні за ситуацію з Врадіїївкою - політики, бо сама міліція себе ніколи не реформує», - додав регіонал.

Українських рибалок
росіяни розстрілювали
з автоматів?

Односельчани рибалок з Донеччини, котрі загинули внаслідок зіткнення катера берегової охорони прикордонної служби РФ та українського баркаса, розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь
з автоматів під час переслідування
човна. Посилаючись на анонімні джерела, у селі Безіменному, звідки родом
загиблі, обговорюють нові версії смерті
рибалок, пише газета «Вісті». Так, місцеві жителі впевнені, що в інциденту були
свідки з обох сторін. «Розповідають, що
росіяни не просто наздоганяли наш човен, вони відкрили по рибалках вогонь
з автоматів! Але ніхто вам нічого не скаже - бояться», - пише видання. Росіяни
ж спростовують цю інформацію і запевняють: зброю не застосовували, хоча катер оснащений великокаліберним кулеметом, а таран стався випадково. Так, у
прес-службі Чорноморсько-Азовського
прикордонного управління берегової
охорони ФСБ Росії повідомили, що баркас пішов на таран і не розрахував відстань. Українські ж прикордонники
стверджують: рибалки на баркасі типу
«Тунець» рибалили на законних підставах, принаймні, в українських водах.
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У Ємені, який посідає друге місце - всього 55 «стволів» на сотню жителів. Згідно з консервативними оцінками, у приватних руках американці накопичили
У контрафактного
270 мільйонів одиниць вогнепальної
зброї. Варто зазначити, щорічно у Штабізнесу криз не буває
У світі налічують понад 20 мільйо- тах від зброї гине 31 тисяча осіб, а 80
нів найменувань підробок, поперед- тисяч отримують поранення. При цьожає Інтерпол: від харчів, тютюнових му, національної бази даних зброї не ісвиробів, алкоголю - до двигунів, ав- нує, і точне число «стволів» на руках натомобільної продукції, електронних селення невідоме.
товарів, одягу і найменших дрібниць.
«Арабська весна»
Шість тисяч затриманих і тонни вилу- може затягнутися надовго
ченої контрафактної продукції на суму
«Арабська весна» може протрипонад $130 млн. - результат масштаб- вати аж до 2030 року, прогнозує преної операції Інтерполу у 20 країнах сві- зидент Центру стратегічних досліту. Майкл Елліс, очільник відділу Ін- джень «Росія-Ісламський світ» Шатерполу боротьби з контрабандою то- міль Султанов. Однією з ознак заверварів сказав: «Контрафактний бізнес шення революції є стан справ, коли стапроцвітає роками. Нині ця злочинна га- ра ситуація і структура не можуть полузь розвивається найшвидше. Пере- вернутися, зазначив експерт. Ситуація
дусім, це є наслідком розвитку техно- ж на Близькому Сході і в Північній Афлогій, які допомагають злочинним гру- риці повністю зміниться через десяпам заробляти легкі гроші». Найбільше тиліття: арабський світ стане одним із
арештів провели у Туреччині, Таїланді, компонентів ісламського світу. Саме в
Польщі. У Китаї закрили десятки заво- арабському світі буде відбуватися так
дів з виробництва підробного одягу й званий процес відродження ісламської
електроніки. В Україні виявили підзем- цивілізації, переконаний Султанов.
ну фабрику, де виготовляли контрафакНайбільші страхи
тні цигарки.

Світ

Ісламісти заборонили
жіночий шопінг

північних сусідів

Найголовнішою загрозою росіяни
вважають заселення країни іноземІсламські богослови і племін- цями. Такі дані наводить всеросійський
ні лідери пакистанської провін- центр вивчення суспільної думки. У віції Хайбер-Пахтунхва заборонили рогідність того, що Росію заселять імжінкам здійснювати покупки без мігранти, вірять 35 відсотків опитаних.
родичів-чоловіків, повідомляє ВВС. Приблизно кожен третій росіянин пеЗа словами одного з релігійних ліде- реймається можливим занепадом кульрів, самотні жінки на ринках вигляда- тури, науки та освіти. На третьому місці
ють вульгарно. Релігійні консервато- серед основних загроз - екологічні кари закликали торговців утриматися від тастрофи і теракти. Трохи менше занепродажу товару жінкам, котрі самостій- покоєння у жителів РФ викликає зменно здійснюють покупки. Проте поліція шення запасів нафти й газу, низька напровінції відмовилася підтримати за- роджуваність та різке зниження рівня
борону. Більшість жінок на північному життя.
заході Пакистану змушені ходити з поФранцузи та іспанці
критою головою і займатися виключно
домашньою роботою.
масово їдуть на заробітки

А ваші євро не фальшиві?

За шість місяців цього року в усьому світі вилучили близько 317 тисяч
фальшивих банкнот єдиної європейської валюти, повідомляє Європейський центробанк. Ця кількість є найвищою з 2010 року. Серед фальшивомонетників найбільшою популярність
користувалися 20-єврові купюри і банкноти вартістю у 50 євро. Однак активно підробляють і нові версії 5-єврових
купюр, які почали друкувати лише цього року. За словами представника німецького Центробанку Хельмута Рітта,
збиток, нанесений фальшивомонетниками у першому півріччі, склав 16 млн.
євро.

Американці володіють
половиною приватних
«стволів» у світі

Жителі США володіють приблизно половиною всієї вогнепальної
зброї, що знаходиться у приватних
руках в усьому світі, стверджує дослідник Метт Беннет. За його словами, вогнепальна зброя у США поширена набагато більше, ніж в інших країнах - на 100 осіб припадає 88 одиниць.

в Марокко

Якщо кілька років тому європейці їздили в Марокко відпочивати, то
сьогодні вони їздять туди заробляти, повідомляє «Радіо Свобода». Наразі від безробіття потерпають особливо багато французів та іспанців. Європейці працюють в основному на будовах, у ресторанах, кол-центрах і в фірмах, що займаються обслуговуванням та ремонтом приміщень. Чимало
мешканців-заробітчан із країн Євросоюзу перебувають у Марокко нелегально. Адже громадянам ЄС можна проживати без візи у цій країні протягом
трьох місяців. Деякі європейці відкривають у Марокко свій бізнес. Вони пояснюють: в Європі приватний бізнес - це
високі податки і потужна конкуренція.
А в африканській країні ціни доступніші, і суперників на ринку менше.

У США футболіста
заарештували
через… гавкання
на поліцейського пса

Гравець «Флорида Гейторс» Антоніо Моррісон вляпався у неприємну ситуацію. Хлопця заарештували через те, що він гавкав на поліцейську собаку і чинив опір при арешті. За даними
шерифа округу, Моррісон підійшов до
відчиненого вікна поліцейського авто і
гавкнув на пса. А після цього пручався
під час спроби одягти на нього кайданки. Сам же Антоніо стверджує, що гавкнув на собаку, бо той гарчав на нього.
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Сокровенне

Прості істини

Твір власного

О

Вона вірила:

сина

дного разу вчителька
початкових класів
попросила учнів
написати твір про те, що
б вони хотіли, аби Бог
зробив для них. Увечері,
коли вона перевіряла
роботи, натрапила на
одну розповідь, яка її дуже
засмутила. У цей момент
увійшов чоловік і побачив,
що дружина плаче.
“Що трапилося?” - запитав.
“Читай,” – відповіла йому дружина, простягнувши твір одного
хлопчика.
“Господи, сьогодні прошу Тебе
про дещо особливе: перетвори
мене в телевізор. Я хочу зайняти
його місце. Хочу жити, як живе телевізор в нашому домі. Хочу мати
особливе місце і збирати сім’ю навколо себе. Щоб мене слухали, не
перебиваючи і не задаючи питань,
коли я говорю. Хочу бути у центрі
уваги. Хочу, щоб мною займалися,
як займаються телевізором, коли
він перестає працювати. Хочу бути
в компанії батька, коли він повертається додому, навіть втомлений.
Щоб моя мама, замість того, аби
ігнорувати мене, йшла до мене,
коли залишається одна і сумує.
Хочу, щоби хоч іноді, мої батьки
залишали все осторонь і проводили трішки часу зі мною. Боже, я не
прошу багато... Я тільки хочу жити
як будь-який телевізор. “
“Жах!
Бідний хлопчик! вигукнув
чоловік
учительки. - Що ж це за батьки такі?!”
І тоді вона зі сльозами на очах відповіла: “Це твір нашого сина...”
Бруно ФЕРЕРРО.

Про любов
устами відомих

Одружуйся,
незважаючи ні на що.
Коли дружина виявиться
хорошою, будеш винятком,
а коли поганою – станеш
філософом.
СОКРАТ.
Шлюб з розумною
і доброю жінкою – це
пристань у бурі життя,
а зі злою і поганою –
це буря у пристані.
Д. ПТІТСЕН.
Любов - це сильний
ліхтар, що освітлює весь
світ. Без цього сяйва наша
планета була би просто
пустелею, а люди - пилом.
БРЕДДОН.

У ревнощів більше
любові до себе,
ніж до іншого.
ЛАРОШФУКО.
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Для всієї родини

Сімейне

гніздечко

Заховатися б
серед пшениць,
Загадати на
щастя і долю
І почути, як колос
дзвенить,
І злетіти б над рідним
тим полем...
На фото
Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
Катерина Борейчук, студентка
Тернопільського медичного
університету.
Ольга їхала у санаторій не
дуже охоче. Залишала вдома маленьку доньку. Ще й матір трохи прихворіла. Та головне навіть
не це. Серед чужих людей чомусь раптом ставала безпомічною, ніби боялася свого каліцтва.
І навіть здорова рука переставала слухатися, а серце завмирало,
як у той далекий трагічний день
п’ять років тому.
Але мама, батько таки наполягали. «Їдь та й їдь, - в один голос, - підлікуєшся трохи, відпочинеш. А ми вже без тебе якось
упораємося. Добре, що путівку
виділили, така розкіш нині не
кожному дістається».
І лікар радив не відкладати.
Вона й сама знала, що треба їхати, щось робити. Бо ночами німіла уже й здорова рука, а обрубок тієї, другої, болів, пік немилосердно, колючками впивався десь у спину, у серце, у кожну клітинку тіла. Повертав її до
далекої страшної дійсності. А в
коротких тривожних снах знову й знову переживала ті болісні події, які змінили її життя назавжди.
І ось вона у поїзді. Їде у незнайоме місто. Там, десь за ним, у лісах, санаторій, де вона має підправити своє здоров’я.
Колеса намотували кілометри, а вона слухала свої думки.
Вперто поверталася у той день
– літній, теплий, який обіцяв зробити її щасливою.
Бо справді, хіба не їй одній поталанило з усієї бригади дівчат?
Доля подарувала зустріч з красивим, добрим, розумним хлопцем.
Працював лікарем. І познайомилися вони випадково. Оля тоді
захворіла, кашляла, підвищилася температура. Черговий лікар у
поліклініці був зовсім молодий, а

Просто життя

Путівка

зав. – Ти така ніжна.
Вона згоджувалася з коханим.
Ось хай ще трошки, до осені, до їхнього весілля. А тоді
обов’язково Ольга розрахується
з роботи і все життя присвятить
тільки йому.
Котрогось дня зрозуміла, що
чекає дитину. Радісно засміялася:
доведеться їм пришвидшити весілля. Жаль, що Ігоря нема у місті, поїхав додому, до батьків.
Весело щось наспівувала, орудуючи кельмою. Ще почула своє

й
і
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а
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а
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обслуговував її, мов справжній
професор. Вона аж засміялась зі
свого порівняння.
- Ти чого? – лікар став ще серйознішим. – І взагалі, ти працюєш, вчишся?
- Працюю, на будові. Я –
маляр-штукатур. Там, у картці,
написано.
Тепер уже посміхнувся він.
- Така мала – і вже штукатур…
Вона розсердилася. І зовсім
не мала, а, як казала мама, просто
тендітна, худенька. А так їй уже
вісімнадцять років.
Він приписав їй ліки, порадив, які процедури робити вдома. І через кілька днів знову прийти на прийом, у поліклініку.
Ольга витягла з шафи своє
найкраще плаття. Сердилася, що,
як на зло, температури більше не
було. І, напевне, ніколи уже не побачить цього самовпевненого лі-

каря.
Він продовжив їй лікарняний
листок ще на три дні. Чи тому, що
навмисно так голосно кашляла,
чи просто здогадався.
А потім був найщасливіший
вечір у її житті.
- Тебе до телефону, - крикнула
котрась з дівчат.
Бігла на перший поверх гуртожитку, перестрибуючи сходинки. Ольга не помилилася, це був
він, Ігор, лікар з її поліклініки.
Домовилися про зустріч.
Скільки їх було, цих щасливих,
незабутніх зустрічей, у їхньому житті? Вона пам’ятає усі. Три
роки безмежного щастя, поруч з
коханим.
Вони мріяли про весілля. Ігор
хотів, щоб вона неодмінно залишила будову. Цілував її маленькі
долоні.
- Ця робота – не для тебе, - ка-

ім’я, крики: «Бережись!» Ще побачила надломлену панель, яка
насувалася на неї. Більше не
пам’ятає нічого.
Уже пізніше лікарі втішали:
вона, мовляв, народилася у сорочці. Залишилася живою, неушкодженою. От тільки руку не
вдалося врятувати. І на ногу буде
трохи кульгати.
Ольга не раділа. Не хотіла
жити. Хай би ліпше усе було скінчилося в оту єдину мить. Ігор…
Що ж тепер з ними буде?
- Може, подзвонити йому, сказати? – несміливо питала мама.
- Ні, - заперечувала Ольга. Кусала від болю, від безвиході подушку. Хіба вона така йому потрібна? Просила маму, аби забрала її з лікарні додому, у село.
Уже звідти написала Ігореві
листа. «Так і так, мовляв, вибач,
але нічого у нас не вийде. Приїхала у село, зустріла своє перше

Вони нагадували птахів, які
полетіли у вирій і загубилися у
безмежжі піднебесся.
- Я буду чекати тебе! - гукав
на прощання.
Її ж серце тихо мовило: «Ця
розлука - назавжди».
Зрідка останнім часом, приїжджаючи на вітцівщину, поспішала на край села до старезного колодязя-журавля. Там Славко призначив їй перше побачення. Там уперше пізнала смак цілунку. Там і прощалися…
З колодязя перестали брати воду і журавлик виглядав
сумним. Здавалося, він втомився стояти на одній нозі і чекати,
коли об цямриння стукне відро.
- Злетіти б тобі, дерев’яний
пташку, - мовила. - Колись я в��ірила, що ти казковий.
- Р-р-рип-р-р-рип… - відповів.
- Любо! Ти? - почула з дороги.
До неї поспішала однокласниця Тетяна.
- Любо, Любко! Скільки ж років не бачилися? П’ять чи біль-

кохання. Зрозуміла, що не люблю тебе, що це було просто захоплення…»
- Чи ти добре чиниш, доню? –
тривожилася мама.
Тільки витерла сльози. Ні, вороття назад уже нема.
А через кілька місяців у неї
народилася донька. Іруся… Мов
дві краплі води схожа на Ігоря.
Лікарі знову дивувалися, як могла вона, маленька крихітка, вижити у той страшний день.
При згадці про доньку потепліло на душі. Нічого, три тижні у санаторії збіжать швидко, і
більше вона ніколи так на довго
не залишатиме Ірусю.
Санаторій зустрів її привітною тишею. Медсестра поклала перед нею розклад процедур:
- А завтра зранку – до лікаря.
Краще б вона до нього не
йшла. Через стіл, а потім так
близько-близько на Ольгу дивилися рідні, знайомі очі. Він підійшов до неї, він стояв поруч, він
торкався її руки.
Ще мить і вона впаде. Зімліє
від його рук, від його дихання,
від його погляду. Хотіла одного:
стати невидимою, зникнути з
цього кабінету назавжди. Недарма так не хотіла їхати у цей санаторій.
А потім були довгі години
розмови. Вона вже знала, що після того листа, гіркого, нечесного,
Ігор розрахувався з роботи, виїхав в іншу область. Влаштувався
у санаторій – тут працював давній товариш його батька.
- Як ти могла обманути мене?
Чому? – запитував.
- Я боялася. Хіба така я тобі
потрібна? – і сміялася, і плакала,
голублячи очима дороге обличчя.
- Дурненька! Якби ти знала,

дерев’яний пташок злетів
ше? Живеш на іншому кінці землі. Знаю, чому до журавлика бігаєш. Славка не можеш забути.
- Я до тітки приїхала. І батьківські могили хочу відвідати.
Наших побачити. Славко й далі
в селі живе? Чи у місто подався?
Зустрічала, може, його? Твій же
Юрко зі Славкового села.
- Нема Славка, помер, - тихо
мовила Тетяна. - Вже три роки
минуло.
- Як помер? Чому?
- Серце…
- А Люська, суперниця моя,
як живе?
- Коли Славкові стало погано, нікого вдома не було. Хлопці пішли до школи. А Люська роками в Польщі на заробітках си-

як я любив тебе. І люблю, люблю
і досі. Ти не знаєш, як мені без
тебе жити. Чому ти не приїхала
раніше?
Горнулася до нього. Нічого,
зате тепер вона тут, з ним. І він
знає усю правду про неї. Чомусь
тільки не наважилася розповісти Ігорю про Іринку. Ще встигне, розкаже. А він уже хай вирішує, як далі бути. Казав, що поїде з нею.
У вікно дихав свіжістю ранок.
Ольга причепурилася. Зараз прийде на роботу Ігор, загляне до
неї.
Тривожно збігали хвилини.
Ігоря не було.
Ось-ось і буде – втішала себе
думкою. Врешті не втрималася,
підійшла до чергової медсестри.
- А де наш лікар? – запитала.
- Він телефонував, що сьогодні не прийде. Щось там з дитиною сталося, захворіла.
Ольга не зрозуміла. З якою
дитиною?
- З його, з донькою нашого
лікаря. Вона зовсім іще маленька, немовля. Лікар тільки недавно одружився.
Медсестра замовкла. Що їй до
цієї пацієнтки? Утім, Ольга більше ні про що і не розпитувала.
Склала речі. Віднесла медсестрі ключ від кімнати.
- Ось, візьміть, я їду додому.
- Але ж ваша путівка ще не закінчилася. Іще два тижні. Врешті,
що скаже лікар?
- Він знає, він усе знає…
Шумів старий ліс, у якому заховався санаторій. Немилосердно крутило покалічену руку.
- Мабуть, буде гроза, - подумала Ольга. – Тільки б автобус не
запізнився. А то не встигну на поїзд.
Зіна КУШНІРУК.

дить. Кажуть, там якогось залицяльника знайшла. Не часто до
сім����������������������������
’ї навідувалася.������������
Коли ж приїжджала, то скандалила, мовляв, ти, Славку, нічого не вартий. Грошей заробити не можеш. Там, за кордоном, чоловіки
зовсім інші… Ось і не витримало
Славкове серце…
- І де тепер Люська?
- В Польщі. А хлопцями дідо
з бабою опікуються. Школу вже
закінчили. Любо, давай, поїдемо
на Славкову могилу. Зараз попрошу Юрка, щоб завіз нас. Квіти треба взяти.
Тетяна принесла з городу
розкішний букет.
- Тримай, Любо. Це - для
Славка.

Літні мотиви
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Люба дуже хотіла зустріти
своє колишнє кохання, розповісти, як гарно і заможно живе.
Хотіла, аби він відчув свою провину. А тепер не могла повірити,
що Славка вже немає.
Поклала на могилу квіти. З
фотографії дивилися засмучені
Славкові очі.
- От і зустрілися, - мовила тихенько і провела рукою по знимці.
- Ми тебе зачекаємо біля машини, - сказала Тетяна. - Ходімо,
Юрку.
- Я була нині біля нашого журавлика. Старенький, але ще
стоїть… А в мене гарна сім’я. Думала, якщо буде син, назву твоїм
іменем. Не вийшло, бо маю дві
доньки. А ще я хотіла тобі розповісти…
Уночі налетіла гроза. Здавалося, вітер переверне світ.
- Не втримав стихії журавлик - зламався, - сказала тітка,
повернувшись з коровою з пасовиська.
- Він злетів!
- Що кажеш, доню?
- Це я так, про себе.
Любина душа сплакнула:
дерев’яний пташок вже ніколи
не повернеться на рідний клаптик землі…
Ольга ЧОРНА.

НІБИрозлуки
С

і не було

кільки ж це років
ми не бачилися?
Мабуть, більше
шести. Хоча ти завжди
був у моєму серці.
Звісно, я забороняла
собі думати про тебе,
ховала думки про наше
кохання глибоко у душі.
Сподівалася, усе минуло.
І раптом котрогось
літнього дня цілком
випадково ми зустрілися.
Ти так щиро усміхався,
побачивши мене. Твої
теплі руки обіймали
мене, як колись. Ми
розмовляли навперебій,
перескакуючи з
однієї теми на іншу.
Я запитувала, як твої
справи: кохання, робота?

Дівочі мрії

З роботою усе добре, відповів ти. А щодо особистого?
- Ти - моє кохання. Я так і
не зміг тебе розлюбити...
Навіть не знаю, чи втішили мене ці слова. Адже,
справді, бажала тобі завжди
теплого сімейного щастя. Родинного затишку, того, чого
не можу дати тобі я. А любов
без усього цього – безкрила.
Однак знаю й інше: ти
- мій єдиний коханий хлопчисько, моє літо і осінь, усі
весни і зими... Просто життя
надто пізно мені тебе подарувало...
Інна С.
м. Тернопіль.

Ти приходиш
лише у сни

ханазавжди. Якщо клятви ко
Я думала, якщо любов – то осто слова. Красиві, але пустои пр
ти – то навічно. Але це бул вірила. Ти залишив мене, не попропо
порожні, у які, на жаль, я . Їй, а не мені, даруєш мелодію літа,
щавшись. Тепер ти з іншоюі трав.
сплетену з пахощів квітів ки спогади – солодкі і приємні, але
Мені ж залишилися тіль
до мене ти лише у сни...
ь.
такі болючі... Бо приходиш
Соломія К. м. Кременец
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Струни серця
Мені за п’ятдесят
і це не жарти!
Вже після цього кожна
дата кругла!
І кожна днина дорогого варта
І часто падає на серце туга.
І кожна зморшка –
пережита драма,
І де ж поділася
моя пружна хода?
Сміюсь із себе – перезріла дама,
Але душа така ще молода!
І зафарбовую старанно
сиві пасма,
Із прикрістю дивлюся на вагу,
Та пристрасть
у очах іще не згасла,
Я відчуваю до життя
іще снагу!
Хоч все частіше ломлять
ноги й спину
Букет хвороб – серйозних
тут як тут.
Та танцювала цілий
вечір беззупину,
Коли приїхала на зустріч
в інститут!
Так, є ще порох у порохівницях,
Замолоді на сон,
не застарі на гріх,
Осіннім сонечком теж можна
ще зігрітись,
І в п’ятдесят є ще немало втіх!
* * *
Повикидала на смітник
Свої пошарпані надії,
Та якийсь добрий чарівник
Їх оживив... О мама міє!
Вони ж, неначе бумеранг,
Вернулись у мою оселю
І, обійнявши вищий ранг,
Вчепилися якось на стелю.
Вночі, немов осиний рій,
В єство моє встромляють
жало,
І я здаюсь – нерівний бій!
А цим зажерливим все мало!
Як одчепитися від них,
Щоб жити легко і привольно?
Зробити плавно видих, вдих...
Вони ж кричать:
так не прикольно!
Дерзай, твори, у гору лізь,
Борись із сірістю, із млою!
Цих навіжених повно скрізь,
Вони на спокій йдуть війною!
...Я одчиняю двері в сад
І відпускаю їх на волю –
Вони ж, немов зірок каскад,
Змінити прагнуть мою долю!
То що ж – спаковую плечак,
Беру молитву, хліб та воду...
Труснути стариною? Так!
Лечу за вітром – на свободу!
Олександра
РОЗВАДОВСЬКА.
м. Теребовля.
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Домінуючи у грі, тернополяни «Нива» - «Миколаїв» поступилися у рахунку

Національному
футболу шиють
білі капці
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Б

ез сумніву, за
матчем другого
туру Чемпіонату
України з футболу серед
команд Першої ліги на
тернопільському стадіоні
уважно стежили не лише
тисячі уболівальників
на трибунах, а й біля
телеекранів, адже
поєдинок «Ниви» з
корабелами транслював
популярний «Футбол +».
Відтак господарі поля з
перших хвилин зустрічі однозначно заявили свої претензії на перемогу. Тренер тернополян Ігор Яворський вирішив
не змінювати складу команди і
на гру вийшли ті ж футболісти,
які привезли перші три очки
«Ниви» з Полтави.
Як не прикро, але доводиться констатувати, що долю
матчу було вирішено вже у
першій двадцятихвилинці після двох грубих помилок центральних захисників нашого
клубу. Перший вихід віч-на-віч
з голкіпером «Ниви», і рахунок
відкрито – 0:1. Щоправда, вже

невдовзі тернополяни відновили рівновагу. Та буквально
через три хвилини нападник
«Миколаєва» знову залишив
позаду себе наших захисників
і на табло загорілося 1:2.
Ще до перерви корабели забили у ворота господарів і третій гол, після чого оптимізму у
болільників та гравців значно
поменшало.
Однак, «Нива» й не думала здаватися на милість переможців. Яскравим підтвердженням серйозних намірів
місцевих футболістів став другий тайм. Уже на 51-й хвилині гри тернополяни зі штрафного до мінімуму скоротили
відставання у рахунку та, підбадьорені успіхом, почали домінувати на полі. Нерідко значно досвідченіший «Миколаїв» змушений був грати просто
на відбій м’яча. І це, як на мене,
не була тактика команди чи
настанови тренера гостей. Відбивати м’яч будь куди, аби подалі від своїх воріт, корабелів
змушували гострі дії «Ниви».
Фінальний свисток так і за-

2:3

П

ро це у коментарі
на НТВ-Плюс
заявив голова
організаційного
комітету так
званого об’єднаного
чемпіонату
Валерій Газзаєв.

“ZZ”
фіксував перемогу «Миколаєва» - 2:3. Проте цей рахунок
зовсім не відображає цілісної
картини всього, що відбувалося на футбольному полі тернопільського стадіону у присутності 9 тисяч вболівальників.

У лідерах – «Дніпро» та «Шахтар»

М

инулого понеділка
завершився другий
тур Чемпіонату
України з футболу у
Прем’єр-лізі.
Усі без винятку футбольні
спеціалісти відзначають потужний старт дніпропетровської
команди. І це не дивно, адже у
двох матчах – вдома та на виїзді
– «Дніпро» забив у ворота суперників п’ять голів та не пропустив у власні жодного. Саме цей
показник й гарантував клубові
перше місце у турнірній таблиці. Другим йде донецький «Шахтар». У другому турі гірняки без
проблем розібралися з господарями поля у Севастополі. Щоправда, чемпіон України довів
свою перевагу над дебютантом

Об`єднаний з Росією
чемпіонат
з футболу стартує
через два роки у сезоні 2015/2016.

змагань лише в останній чверті гри.
Першу перемогу з непереконливим рахунком здобули й
кияни, обігравши «Говерлу» на
її полі. А ось срібний призер минулого чемпіонату харківський
«Металіст», вигравши у Києві в
«Арсенала» та набравши максимальну кількість очок у двох
матчах, це раз підтвердив серйозність своїх намірів і у цьому
футбольному сезоні.
Другий тур: «Севастополь» «Шахтар» - 1:3; «Чорноморець» «Ворскла» - 1:1; «Волинь» - «Таврія» - 1:0; «Металург» Д. - «Карпати» - 1:1; «Арсенал» - «Металіст» - 1:2; «Говерла» - «Динамо»
- 1:2; «Іллічівець» - «Дніпро» 0:2; «Зоря» - «Металург» З. - 0:0.

П

«Нива» не заслуговувала на
поразку, хоча саме дії її захисників призвели до неї.
До речу, у другій лізі чемпіонату також миколаївська «Енергія» у себе вдома залишила без
очок ФК «Тернопіль» - 2:1.

Стартували вдало

ершим від України сезон Єврокубків
відкрив «Чорноморець».
У себе вдома у другому кваліфікаційному раунді
Ліги Європи УЄФА одесити здобули вольову перемогу над
кишиневською «Дачією» (Молдова).
Тренерський штаб господарів випустив тих же виконавців, які завоювали перше очко Чемпіонату України у Севастополі. Однак характер єврокубкової зустрічі був дещо іншим. Спочатку одесити ніяк не могли підібрати ключів до
захисту суперника. «Дачія» не підпускала суперників до
свого штрафного майданчика, а дальні удари моряків не
приносили успіху. Натомість гості двічі небезпечно контратакували, але і їм забракло влучності під час завершальних ударів. Тактика українців вдатися до чисельних навісів
також не мала успіху, незважаючи на далеку від впевненої
гру голкіпера.
Однак уже на першій хвилині після перерви «Чорноморець» бездоганно розіграв класичну комбінацію і забив
перший гол у матчі. Другого м’яча, який влетів у ворота суперника, глядачам довелося чекати майже до фінального
свистка, який зафіксував комфортну перемогу одеситів перед матчем-відповіддю – 2:0.

“Швидше неможливо
зробити, регламент не дозволить, і, плюс, ті статутні документи, які ми
готуємо, будуть готові до
цього терміну.
Я зовсім нещодавно читав інтерв’ю віцепрезидента УЄФА Григорія
Михайловича Суркіса, який
дуже позитивно висловився про об’єднаний чемпіонат, він прекрасно бачить
позитивні сторони цього
чемпіонату. Більше того,
в УЄФА створили робочу
групу з міжнаціональних
об’єднаних чемпіонатів.
Я думаю, що усі ці питання опрацьовуватимуться,
і вони повинні позитивно
позначитися на майбутньому нашого об’єднаного
чемпіонату, - цитує Газзаєва Газета.Ru.
Залишається лише радіти, що бодай хтось, хоча
б у Росії, хвалить нашого титулованого функціонера за наміри зрадити національний футбол.
Ось тільки Григорію Михайловичу перед тим. як
«об’єднувати» українські
та російські клуби, не завадило б знати й думку
мільйонів українських вболівальників.

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

Закінчення. Поч. у №6.

16-й тур. 09.11.2013
Чорноморець - Севастополь
Металург Д - Металіст
Іллічівець - Металург З
Ворскла - Карпати
Арсенал - Дніпро
Зоря - Таврія
Говерла - Шахтар
Волинь - Динамо		
17-й тур. 23.11.2013
Динамо - Говерла
Шахтар - Севастополь
Таврія - Волинь
Карпати - Металург Д
Металіст - Арсенал
Ворскла - Чорноморець
Дніпро - Іллічівець
Металург З - Зоря		
18-й тур. 30.11.2013
Іллічівець - Металіст
Зоря - Дніпро

Говерла - Таврія
Чорноморець - Шахтар
Металург Д - Ворскла
Арсенал - Карпати
Волинь - Металург З
Севастополь - Динамо

19-й тур. 01.03.2014
Металіст - Зоря
Дніпро - Волинь
Металург З - Говерла
Динамо - Шахтар
Ворскла - Арсенал
Металург Д - Чорноморець
Карпати - Іллічівець
Таврія - Севастополь
20-й тур. 08.03.2014
Говерла - Дніпро
Волинь - Металіст
Чорноморець - Динамо
Севастополь - Металург З
Шахтар - Таврія
Арсенал - Металург Д
Іллічівець - Ворскла

Зоря - Карпати
21-й тур. 15.03.2014
Металург Д - Іллічівець
Арсенал - Чорноморець
Ворскла - Зоря
Дніпро - Севастополь
Металіст - Говерла
Карпати - Волинь
Таврія - Динамо
Металург З - Шахтар
22-й тур. 22.03.2014
Іллічівець - Арсенал
Зоря - Металург Д
Волинь - Ворскла
Говерла - Карпати
Чорноморець - Таврія
Динамо - Металург З
Севастополь - Металіст
Шахтар - Дніпро
23-й тур. 29.03.2014
Металург З - Таврія
Дніпро - Динамо
Металіст - Шахтар

Карпати - Севастополь
Ворскла - Говерла
Металург Д - Волинь
Арсенал - Зоря
Іллічівець - Чорноморець

24-й тур. 05.04.2014
Чорноморець - Металург З
Севастополь - Ворскла
Шахтар - Карпати
Динамо - Металіст
Таврія - Дніпро
Зоря - Іллічівець
Говерла - Металург Д
Волинь - Арсенал
25-й тур. 12.04.2014
Ворскла - Шахтар
Карпати - Динамо
Іллічівець - Волинь
Арсенал - Говерла
Зоря - Чорноморець
Металург Д - Севастополь
Дніпро - Металург З
Металіст - Таврія		

26-й тур. 19.04.2014
Волинь - Зоря
Севастополь - Арсенал
Металург З - Металіст
Шахтар - Металург Д
Динамо - Ворскла
Таврія - Карпати
Говерла - Іллічівець
Чорноморець - Дніпро

27-й тур. 26.04.2014
Ворскла - Таврія
Волинь - Чорноморець
Зоря - Говерла
Металург Д - Динамо
Карпати - Металург З
Металіст - Дніпро
Арсенал - Шахтар
Іллічівець - Севастополь
28-й тур. 03.05.2014
Металург З - Ворскла
Дніпро - Карпати
Динамо - Арсенал

Таврія - Металург Д
Чорноморець - Металіст
Говерла - Волинь
Севастополь - Зоря
Шахтар - Іллічівець

29-й тур. 1.05.2014
Говерла - Чорноморець
Зоря - Шахтар
Іллічівець - Динамо
Волинь - Севастополь
Арсенал - Таврія
Карпати - Металіст
Ворскла - Дніпро
Металург Д - Металург З
30-й тур. 17.05.2014
Чорноморець - Карпати
Севастополь - Говерла
Шахтар - Волинь
Динамо - Зоря
Таврія - Іллічівець
Металург З - Арсенал
Дніпро - Металург Д
Металіст - Ворскла
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«Париж - це свято, яке завжди з тобою», - сказав свого часу американський письменник та журналіст
Ернест Хемінгуей. І світ погодився з ним: фраза стала крилатою.
Серце Франції, найелегантніша
столиця світу, місто призначення
романтичних побачень, мекка для художників, поетів, фотографів…

Надто багато українців ніколи не ступали ногою в Європу,
особливо, якщо зважити на те,
що Україна межує з ЄС, заявив
нещодавно у Львові Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ален Ремі. На жаль,
це так. Живемо у Європі і… не бачимо Європи.
Франція і Україна мають
спільне історичне минуле. Наприклад, Анна Ярославна. Доньку київського князя Ярослава
Мудрого узяв за дружину король
Генріх І Капета. Анна була королевою Франції! І залишилася в
історії цієї країни як прабабця
майже 30 французьких королів.
Близько тисячі років тому вона
привезла до Франції не лише багатий посаг, а й високу культуру.
Існує легенда, що на Реймському
Євангелії слов’янською мовою,
яке Анна привезла з Києва, до революції 1793 року присягали на
вірність французькі королі…
У місті над Сеною півроку
провів тернопільський фотохудожник Михайло Микуляк. На
його світлинах - вечірній Париж,
мости, Ейфелева вежа, Лувр,
Нотр-Дам… У тернопільській
арт-галереї фотомистець мав виставку «Париж. Осінньо-зимові
етюди». В експозиції було представлено 58 робіт. У Михайла ж їх
- близько трьохсот. Не могла не
поцікавитися:
- Глядачі побачать решту ваших фотографій-картин?
- Сподіваюся, так.
- Давно фотографуєте?
- Зі школи.
Михайло жартома критикує
свої давні світлини: не якісні. І
зізнається, що мистецтво фотографування продовжує вивчати
й дотепер. Мріє про власну студію. Щоправда, не вирішив, де
їй бути - у Тернополі, чи в іншому місті.
Перша професія, яку освоїв
хлопчина з Бучаччини - різьбярство. Михайло закінчив ІваноФранківське середнє художнє
професійно-технічне училище

№14 ім. Станька, що на Львівщині. Потім продовжив здобувати
освіту в Тернопільському педуніверситеті. За фахом - учитель початкових класів з образотворчого мистецтва. У вузі разом із одногрупником Володимиром Поворозником, зараз талановитим
художником-графіком, мав виставки живопису. Однак віддав
перевагу фотографії.
- Це - мистецтво! – переконаний Михайло.
Погоджуюся, переглядаючи його роботи. Фотографував
у Литві, Латвії, Польщі, Франції
і, звісно, в Україні. Тернопіль на
Михайлових світлинах затишний, привабливий, чарівний.
- Хочу поїхати в Карпати.
У кінці серпня або у вересні, а,
може, в жовтні, - ділиться планами. - У цей час у Карпатах тумани. Виходять дуже цікаві фото.
- А зараз, Михайле, вирушаймо

на фотопроменад до Парижа…
- Французька творчість - казкова. З Парижа не хочеться повертатися незалежно, хто ти є:
бідняк чи багач. Це місто володіє
магічною силою, яка притягає і
втримує людей. До митців у цій
країні ставлення демократичне.
Хочеш фотографувати? Будь ласка! Є місця, де знимкувати не бажано. Не всі іноземці їх знають. І
якщо хтось там починає знімати,
то це не означає, що охорона чи
поліція накинеться й викручуватиме руки чи розбиватиме фотокамери. Просто пояснять. Я був у
подібній ситуації. Почав фоторафувати у фамільному склепі, де
поховані принцеси, інфанти, інші
представники французької знаті. Ці фамільні склепи дуже цікаві - зроблені у стилі «нотр-дам».
Маленькі «нотердамчики». Але
кожен має свою родзинку. Підійшов сторож і коректно зауважив:

знімати тут не можна. А потім…
дозволив.
- Чи вистачило півроку, аби
відзняти Париж?
- Щоб відзняти Париж не вистачить й життя! Це - особливе
місто, де має значення кожна деталь: пора доби і року, похмурий,
дощовий або сонячний день, будівля до реставрації і після, зачудований людський погляд, силует на мості…
- Що найбільше здивувало вас,
як фотографа?
- Парижани! Вони - особливі.
Все реставрують, бережуть. Здається, там витає первозданний
дух Старого Світу.
- Але з історії відомо: у Франції багато пам’яток старовини
свого часу були піддані руйнації.
- Собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам-де-Парі прикрашають скульптури двадцяти вісьмох єрусалимських королів. У революційні роки обурений люд скинув їх і розбив. Та
згодом французи опам’яталися,
знайшли статуї королів, відреставрували і повернули на місце. Французька культура зазнала вандалізму за часів революціонера Робесп’єра. Деякі церкви
були переоблаштовані під складські приміщення або фабрики.
Реліквії, виготовленні зі срібла,
переплавляли на монети, а бронзові статуї та дзвони - на гарматні ядра і зброю. Багаті французи дещо з духовно-культурних
цінностей викупляли у революціонерів, аби зберегти для історії, для майбутнього. У розвиток
Парижа вкладав кошти кожен
король. Багато зробив для міста Наполеон. Творити сюди звідусіль їхали художники, поети,
архітектори. Вони були потріб-

ні місту, а місто було потрібне їм.
У наші дні все, що стосується
культури, для парижан важить
надзвичайно багато. Неможливо уявити, аби, приміром, в опері
хтось додумався зробити ярмарок, як це було у нашому драмтеатрі. Парижани цінують
старовину. Навіть у під’їздах
звичайних будинків зберегли стару плитку. Двері не
міняють на нові - їх просто
професійно реставрують.
Вікна - також. Там немає
старих будинків із пластиковими вікнами. Людям слугують столітні, чи може й давніші віконниці, завіси. Фасади
відреставровані. Збережена колишня бруківка. Це і є стара добра Франція, яку приїжджають
знимкувати фотографи з усіх
країн.
- Ви знайшли для себе щось
особливе у Парижі?
- Мости! Люблю їх фотографувати. У Парижі мостів є дуже
багато. Кожен має власний стиль,
шарм. Вони досить старі, мають
цікаве художнє оформленння:
химери, статуї, міфічні істоти… І
дуже гарні й романтичні увечері,
коли засвічуються вогні. Тоді фотографи і художники починають
творити. Фотографи-парижани
люблять знимкувати схід і захід сонця. Це скидається на ритуал. У певних місцях, переважно
на мостах, щодня збирається чимало люду з фотокамерами. Собор Святого Серця - також одне
з улюблених місць фотографів.
З нього видно панораму Парижа
не гірше, ніж з Ейфелевої вежі.
Монмартр, Лувр, Ейфелева вежа,
Сен-Жермен, острів на Сені - Сіте,
Єлисейські Поля, нічні вулички й
багато інших місць ваблять іменитих і невідомих фотографів з
усього світу. Кожен упевнений:
саме тут він зробить свою найкращу світлину!
- Володієте французькою?
- Англійською! Коли їхав до
Франції, попереджали, мовляв,
там ще й досі існує неприязнь до
англомовних людей, яка склалася століттями. Але в мене не виникало жодних проблем. Французи добре володіють цією мовою. Парижани люблять, коли їх
щось запитуєш. Покажуть, пояснять… Вони раді, що ти приїхав
до їхнього міста, цікавишся культурою, історією, фотографуєш
його, аби показати у своїй країні.
- А чи знають вони Україну?
Чим для них є земля, з якої колись
прибула до Франції Анна Ярославна?
- На жаль, знання про нашу
державу у французів мізерні. Чимало жителів Парижа і Франції
загалом навіть не чули, що є така
європейська держава.
Подумалося: ми, українці, захоплюємось світовою культурою, любимо французькі фільми, пишемо вірші, новели, пісні
про Париж, жодного разу не побувавши у цьому чарівному місті.
- А ви, Михайле, мрієте повернутися до Парижа?
- Я не сказав цьому місту
«прощай». Я сказав - «до зустрічі!»
Ольга ЧОРНА.
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Понеділок
УТ-1
07.30 Д/ф “В. Тихонов. Миттєвостi
тривалiстю в життя”.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Без цензури.
10.00 Нехай Вам буде кольорово!
11.15 Фольк-music.
12.15,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Т/с “Час збирати камiння”, 1 i 2 с.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно до Америки.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
1 i 2 с.
18.05 Щоденник Дефлiмпiади.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
19.00 Агро-News.
19.15 Останнє попередження.
19.45 Фестиваль пiснi та гумору в Коблево.
20.00 Дорослi iгри.
21.35 Пiвфiнал Нацiонального вiдбору на
ДПКЄ-2013.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 11 с.

Êàíàë “1+1”

06.00,08.05 Мелодрама “Я буду жити”.
07.05,19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
10.25,17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20 “Знiмiть це негайно”.
13.20 “Не бреши менi 4”.
14.20 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.25 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 Т/с “Склiфосовський”.
22.20 “Грошi”.
23.25,04.55 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).
00.30 Х/ф “Буря столiття”. (3 категорiя).

Iíòåð

05.30 Т/с “Я прийду сама”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Т/с “Спроба Вiри”.
13.15 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.00 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.35 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”. (2
категорiя).

ICTV
06.40
07.00
07.45
08.45
09.15

Т/с “Таксi”.
Т/с “Леся+Рома”.
Стоп-10.
Факти. Ранок.
Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.

10.20 Х/ф “Бетмен i Робiн”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.20,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Х/ф “Наскрiзнi поранення”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
23.15 Х/ф “Убити Бiлла”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Допитися до слави”.
10.45 “Зоряне життя. Шкiдливi звички”.
11.45 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
13.55 “Народна медицина. Iсторiя
Всеросiйського обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Дружина на мiльйон”.
23.30 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.30 Погода.
09.25 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
11.20 Х/ф “Спiвак на весiллi”.
13.40,14.40 Kids` Time.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
17.50 Т/с “Татусевi доньки”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
23.25 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êàíàë

06.30,18.40,00.00,03.30 “Київський час”.
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”.
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”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.10 Ранок з Україною.
09.10,14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.

30 липня

Вівторок
УТ-1
07.30 Д/ф “Три життя В. Сухорукова”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50 Кордон держави.
12.05,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.10 Т/с “Час збирати камiння”, 3 i 4 с.
14.35 Д/ф “Коран: у витоках книги”.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.45 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
2 i 3 с.
18.05 Щоденник Дефлiмпiади.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
19.10 Криве дзеркало.
21.40 Ювiлейна програма В. Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 12 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Грошi”.
06.55,19.30,02.35 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.25,17.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
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 6”.
00.00 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).

Iíòåð

05.30,18.00,04.25 Т/с “Смак граната”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.05 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.40 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”. (2
категорiя).

ICTV

06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.

Наш ДЕНЬ

10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Убити Бiлла 2”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 “Зоряне життя. Дружина на мiльйон”.
11.00 “Зоряне життя. У полонi власного стилю”.
11.55 Х/ф “Там, де живе любов”.
13.55 “Цiлителi. Iсторiя всеросiйського
обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Правила вдалого
розлучення”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.20 Х/ф “Дюплекс”.
11.10,17.55,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40,14.45 Kids` Time.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êàíàë

10.00 Т/с “Андрiйко”, 1-4 с.
15.40,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 39 с.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
1 i 2 с.
22.30 Х/ф “Цар скорпiонiв 3: Книга мертвих”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Тремтiння землi 2: Повторний
удар”. (2 категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00 Х/ф “Тепер усе навпаки”.
11.55,18.00 “Звана вечеря”.
12.55,01.30 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Рандеву”.
15.15 “КВК”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Наречена з того свiту”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Цукор i перець”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.05,02.25 “Агенти впливу”.
09.00,04.45 “Правда життя”.
09.25 Х/ф “Чудеса в Решетовi”.
11.15 Т/с “Крутi повороти”.
15.15 Т/с “Знахар”.
19.00,01.30,04.00 “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).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 13 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.45 Т/с “Половинки”.
14.10 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 49 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 11 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Велика рiзниця.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00,19.30 Сьогоднi про головне.
08.00 Гран-прi.
08.30,18.00,03.00 Музичний автомат.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 Вiдверто з В. Портниковим.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.00 “Хай говорять. Молода дружина немолодого чоловiка”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 40 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
3 i 4 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 39
i 41 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 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 “Заробити легко”.
23.00 Д/ф “Милий, я вагiтна”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.00 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
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).

ÒÅÒ

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00 “Час
новин”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30,18.15,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.20 “Новини Київщини”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.35,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,0
5.00 “Час. Пiдсумки дня”.
13.10 “Податковий щоденник”.
16.10 “Трансмiсiя”.
17.15 “Драйв-новини”.
17.25 “Особливий погляд”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.15 “Агроконтроль”.
23.30 “Crime news”.

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 14 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.45 Т/с “Половинки”.
14.10 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 50 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 12 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.10 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
1 i 2 с.

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.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

ÒÂi

Програма ТБ
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
18.30,20.30,22.30 Сьогоднi.
21.00,01.30 Знак оклику з А. Шевченко.
23.00 Х/ф “Владика Андрiй”.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
08.30,23.50 “Свiтськi хронiки”.
09.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Берлусконi. Досьє.
12.45 “Таке спортивне життя. Яна
Шемякiна”.
13.20,04.40 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
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. Олена Ханга, ч. 1.
20.00 Великi битви.
21.10 Нiколь Кiдман. Дiвчинка з країни Оз.
22.15 Культурний шок.
00.15 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,14.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Андрiйко”, 1-4 с.
15.40,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 39 с.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
1 i 2 с.
22.30 Х/ф “Цар скорпiонiв 3: Книга мертвих”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Тремтiння землi 2: Повторний
удар”. (2 категорiя).

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Батькiвськi почуття”. “Бережися
Бармалея”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.20 I знову здрастуйте!
09.50 Щиросерде зiзнання.
10.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
11.05 “Таємнича Росiя: Удмуртська
республiка. З ким говорять шамани?”
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Похороненi
живцем”, ч. 2.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Гiсть
iз пiвдня”. “Нерiвна любов”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Сергеїч”. “Убити сестру”.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
21.00,01.30 “Ч/Б”.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiколь Кiдман. Дiвчинка з країни Оз.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00,22.45 Культурний шок.
15.00,18.30,21.00,04.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.30 “Погода”.
16.00,23.45 Д/с “Сто питань про тварин”.
16.35 “Кумири”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олена Ханга, ч. 2.
21.25 “Соцiальна економiка”.
21.35 Операцiя И та iншi пригоди Леонiда
Гайдая.
00.20,01.00 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Молода дружина немолодого чоловiка”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 40 с.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
3 i 4 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 39
i 41 с.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Люди
i собаки”. “Лiкарська таємниця”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 1 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Смерть напрокат”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Перелiтний птах”. “Випадковий
свiдок”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Знаки”. “Француз”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 3 i 4 с.
00.35 Т/с “Братани 2”, 27 i 28 с.

Êàíàë «2+2»

07.35 “Маски-шоу”.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.

22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 1 i 2 с.
00.35 Т/с “Братани 2”, 25 i 26 с.

Êàíàë «2+2»

07.35,21.40 “Маски-шоу”.
08.00 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.00 Х/ф “Загублений свiт”.
12.00 Т/с “По той бiк вовкiв 2. Ключi вiд
безоднi”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни 5”. (2
категорiя).
22.05 Х/ф “Параграф 78”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “Секретнi матерiали 2”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Кiноповiсть “Живе такий хлопець”. (6+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”.
(12+).
11.45,17.45 Комедiя “Ведмiдь”.
18.35,00.35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45,19.00,01.45 Плавання. ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
13.45 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Хiнтерцартен (Нiмеччина). HS 108.
15.00 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Фiнал.
16.30,21.00,00.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв
до 19 рокiв. Литва. 1/2 фiналу.
18.30 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки
у воду. 27 м. Чоловiки.
23.00 Оце так!
23.15 Про рестлiнг. Огляд WWE.
23.45 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.40,19.10 Новини.
08.10,04.40 “Хронiка минулого сезону”.
Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. “Севiлья” “Атлетiко”. Матч у вiдповiдь.
09.55,23.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Боруссiя” (Дор.) - “Шахтар”. Матч
у вiдповiдь.
11.50,19.20 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Фортуна”.
13.50,06.20 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Бордо” “Бенфiка”. Матч у вiдповiдь.
15.30 Barclays Asia Trophy 2013. Матч за
3-є мiсце.
17.20 Barclays Asia Trophy 2013. Фiнал.
21.10 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Динамо”
(Дрезден). Пряма трансляцiя.
01.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Iнтер”.
02.55 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Гройтер
Фюрт” - “Ганновер”.
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 “Без права на помилку”.
17.00 Т/с “Кодекс честi 4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни 5”. (2
категорiя).
20.45 Лiга Чемпiонiв УЄФА. ПАОК
(Грецiя) - Металiст (Україна). Пряма трансляцiя.
23.00 Про Лiгу Чемпiонiв.
00.00 Х/ф “Параграф 78”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.35 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Тихий Дон”, 2 с. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Тихий Дон”, 3 с. (12+).
18.35,00.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
22.50,04.50 Детектив “Iдеальний злочин”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,15.20,19.00 Плавання. ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
13.45 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Швецiя. Фiнал.
15.15 Бiзнес-клас. Журнал.
16.30 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки
у воду. 27 м. Чоловiки.
17.00,01.30 ЧC з водних видiв спорту.
Стрибки у воду. 20 м. жiнки.
18.00,21.15,22.15,22.45 ЧC з водних видiв
спорту. Ватерполо. Чоловiки. 1/4
фiналу.
23.45 Ралi. ERC. Огляд.
00.15 Автоспорт. Супер-трофей Ламборгiнi.
Огляд.
00.45 Велоспорт. Тур Польщi. Етап 3.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.50,19.00 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Iнтер”.
10.00,23.10 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. ПСЖ “Валенсiя”. Матч у вiдповiдь.
12.00,19.10 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Динамо” (Дрезден).
14.00,02.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Iнтер” “Тоттенхем”. Матч у вiдповiдь.
16.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Гройтер
Фюрт” - “Ганновер”.
18.30,07.30 “Futbol Mundial”.
21.00 Суперкубок Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Баварiя”.
01.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Гамбург”.
05.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” “Рома”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
31 липня

Середа
УТ-1
07.30 Д/ф “Л. Бронєвой. Формула
чарiвностi”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.30 Православна енциклопедiя.
11.00 Свiтло.
11.20 Хай щастить.
11.50,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.00 Т/с “Час збирати камiння”, 5 i 6 с.
14.15 Наш спорт. До 20-рiччя олiмпiйського
дебюту України.
14.45 Українська пiсня.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.45 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
3 i 4 с.
18.05 Щоденник Дефлiмпiади.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
19.10 Криве дзеркало.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.40 Ювiлейна програма В. Бiлоножка.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 13 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Мiняю жiнку 6”.
06.55,19.30,02.25 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 3”.
09.05 Т/с “Трохи не при собi”.
10.15 “Шiсть кадрiв”.
10.35,17.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.30 “Знiмiть це негайно”.
13.30 “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”.
23.25,03.10 Т/с “Борджiа 2”. (3 категорiя).

Iíòåð

05.55,16.40 Т/с “Наложниця”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.05 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
18.00,04.25 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.40 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”. (2
категорiя).

ICTV

06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Божевiльний Макс”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя. Правила вдалого
розлучення”.
10.45 “Зоряне життя. Зоряний епатаж”.
11.45 Х/ф “Привiт, кiндер!” (2 категорiя).
13.55 “Попса. Iсторiя всеросiйського обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Вибачити зрадника”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.20 Т/с “Щасливi разом”.
11.25,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40,14.50 Kids` Time.
13.45 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êàíàë

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,

1 серпня

Четвер
УТ-1
07.30 Д/ф “Р. Паулс. Полюбiть пiанiста”.
08.45 Кориснi поради.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Книга.ua.
10.00 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.55 Т/с “Час збирати камiння”, 7 i 8 с.
14.15 Наш спорт. До 20-рiччя олiмпiйського
дебюту України.
14.50 Крок до зiрок.
15.40 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.50 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
4 i 5 с.
18.05 Щоденник Дефлiмпiади.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.45 Останнє попередження.
19.15 Фестиваль пiснi та гумору в Коблево.
20.40,21.25 Мiжнародний дитячий фестиваль “Змiнимо свiт на краще”.
23.20 Х/ф “Чаклунка”, 14 с.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 “Територiя обману”.
06.55,19.30,02.55 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 3”.
09.00 Т/с “Трохи не при собi”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.35,17.15 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25,03.40 “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 Бойовик “Кров тамплiєрiв”. (2
категорiя).

10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
16.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Божевiльний Макс 2: Воїн дороги”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

08.15,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Пробачити зрадника”.
10.45 “Зоряне життя. Зоряна прислуга”.
11.45 Х/ф “Молода дружина”.
13.50 “Дiти. Iсторiя всеросiйського обману”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя. Вiдчайдушнi домогосподарки”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

Íîâèé êàíàë

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.20 Т/с “Щасливi разом”.
11.25,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40,14.50 Kids` Time.
13.45 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

5 êàíàë

ICTV

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,1
9.00,20.00,21.00,22.00,23.00,01.00
“Час новин”.
07.20 “Автопiлот-новини”.
07.30,22.45,04.15 “Хронiка дня”.
08.20 “Драйв-новини”.
08.30,03.40 “Ранок iз зiркою”.
08.40 “Трансмiсiя-новини”.
09.15,13.10,14.10,15.15 “5 елемент”.
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,
05.00 “Час. Пiдсумки дня”.
16.10,00.30 “В кабiнетах”.
17.25 “Акцент”.
18.15 “Лiсовий патруль”.
21.40,03.00,04.00 “Час-Тайм”.
22.10 “Реальний сектор”.
23.30 “Crime news”.

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.

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

Iíòåð

05.55,16.40 Т/с “Наложниця”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.05 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
18.00,04.25 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.40 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”. (2
категорiя).

Êàíàë «Óêðà¿íà»

3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Друга половина”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 41 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
5 i 6 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 42
i 44 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 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 “Навiть звiрi вмiють любити”.
23.00 Д/ф “Тiло на замовлення”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,03.55 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.00 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
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).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 15 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.45 Т/с “Половинки”.
14.10 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 51 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”, 13 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

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.
09.30,19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
10.00 “Ч/Б”.
11.00,17.00 Навколо свiту.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Ваша пiсенька
заспiвана”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 42 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
7 i 8 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 45
i 47 с.

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35,19.00 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.00 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 “На межi нервового зриву”.
23.00 Д/ф “Чоловiк i способи його дресирування”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30,16.45,19.00,01.30,04.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,02.00 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
12”.
14.50,17.00 Т/с “Вiдстебнiть ременi”.
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).

ÒÅÒ

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 16 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.45 Т/с “Половинки”.
14.10 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 52 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 14 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.10 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.

№7 /24 липня 2013 року

11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
21.00,01.30 Homo sapiens.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Операцiя И та iншi пригоди Леонiда
Гайдая.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. У. Шаїнськiй,
ч. 1.
21.35 Майкл Джексон: служiння.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Друга половина”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 41 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
5 i 6 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 42
i 44 с.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Фактор кровi”. “Нард”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Повернення Синдбада”, 2 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Мертва петля”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Негативнi наслiдки”. “Митниця дає
добро”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Важкий день”.
“Хабарi”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 5 i 6 с.

Êàíàë «2+2»

07.35,21.40 “Маски-шоу”.
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 “Безсмертний гарнiзон”.
10.00 Homo sapiens.
11.00,13.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
15.45 Мегаперевезення тварин.
16.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.
21.00,01.30 Зелена лампа.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Майкл Джексон: служiння.
12.45 Секретнi матерiали.
13.10,04.30 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. У. Шаїнськiй,
ч. 2.
21.35 Олександр Лазарєв i Свiтлана Немоляєва. Ще раз про любов.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Ваша пiсенька
заспiвана”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 42 с.
19.20,03.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
7 i 8 с.
23.10 Т/с “Глухар. Продовження”, 45
i 47 с.

ÍÒÂ-Ñâiò

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
“Iграшка”. “Знайти невидимку”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” з С. Малоземовим.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 3 с.
12.35 “До суду”.
13.35,03.25 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Кривава
прем`єра”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 Т/с “Москва. Три вокзали 3”.
“Дiвчинка, хоче знiматися в кiно?”
“Блондинка з перону”.
20.25 Т/с “Патруль”. “Нiчнi снайпери”.
Драма в нiчному клубi”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Собр”, 7 i 8 с.

15

17.00 Т/с “Кодекс честi 5”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни 5”. (2
категорiя).
22.05,01.45 Х/ф “Солдати фортуни”. (2
категорiя).
00.10 Х/ф “Озеро страху 2”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
10.50,16.50 Детектив “Iдеальний злочин”. (12+).
18.30,00.35 Комедiя “Кар`єра Дiми
Горiна”. (6+).
20.30,02.30 Драма “Кат”. (16+).
23.10,05.10 Комедiя “Батьки i дiди”.

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний журнал.
09.45,13.15,19.00 Плавання. ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
14.15,15.15 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до
19 рокiв. Литва. 1/2 фiналу.
16.15 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки
у воду. 20 м. жiнки.
17.00 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки
у воду. 27 м. Чоловiки.
21.15 Кампус. Журнал.
21.40 Напрям - спорт. Журнал.
21.45,00.55 Вибране по середах.
21.50 Кiнний спорт. Виїзд. Фальстербо.
22.20 Новини кiнного спорту.
22.25 Вибiр Алексiї. Журнал.
22.30 Гольф. USPGA. Вiдкритий чемпiонат
Канади.
23.30 Гольф. Європейський тур. Вiдкритий
чемпiонат Росiї.
00.00 Гольф. Європейський тур. Вiдкритий
чемпiонат Iспанiї. Жiнки.
00.15 Новини гольфу.
00.20 Вiтрильний спорт. Стамбул (Туреччина).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.30,19.10 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Гамбург”.
09.55,19.20 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Баварiя” - “Арсенал”. Матч у
вiдповiдь.
11.50,00.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Мiлан”.
13.40,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Фенербахче” - “Вiкторiя”. Матч у вiдповiдь.
15.30 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” “Рома”.
17.20 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” “Iнгольштадт”.
21.15,04.25 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Барселона”.
23.00,06.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Шальке”.

Êàíàë «2+2»
07.35,21.40 “Маски-шоу”.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
09.00,21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.10 Х/ф “Вбивство свiдка”.
16.50 Т/с “Кодекс честi 5”.
18.50 Х/ф “Ментiвськi вiйни. Епiлог”. (2
категорiя).
22.05,01.55 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой Мальборо”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Бурова”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Комедiя “Кар`єра Дiми
Горiна”. (6+).
08.30,14.30 Драма “Кат”. (16+).
11.10,17.10 Комедiя “Батьки i дiди”.
18.35,00.30 Мелодрама “Мама вийшла
замiж”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Живий труп”. (12+).
22.55,04.55 Х/ф “Будь насторожi!” (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Стрiльба з лука. Кубок свiту.
10.00,17.45,19.00,23.45,02.00 Плавання.
ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
13.45 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Жiнки. 1/2 фiналу.
14.45 ЧC з водних видiв спорту. Стрибки
у воду. 27 м. Чоловiки.
15.45,16.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до
19 рокiв. Литва. 1/2 фiналу.
21.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19
рокiв. Литва. Фiнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.20,20.00 Новини.
08.10,00.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Ювентус”.
10.05,20.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Шальке” - “Галатасарай”. Матч у
вiдповiдь.
12.10 Суперкубок Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Баварiя”.
14.30,02.00 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Лацiо” “Штутгарт”. Матч у вiдповiдь.
16.20,03.50 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Леванте”.
18.10 2 Бундеслiга. “Карлсруе” - “СанктПаулi”.
22.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Баварiя”.
05.40 “Futbol Mundial”.
06.10 Barclays Asia Trophy 2013. Матч за
3-є мiсце.
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П’ятниця
УТ-1
07.30 Д/ф “Г. Чухрай. Незакiнчена вiйна”.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45 Т/с “Час збирати камiння”, 9 i 10 с.
14.10 Х/ф “Новий Гулiвер”.
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.40 Т/с “Злочин з багатьма невiдомими”,
6 i 7 с.
18.05 Щоденник Дефлiмпiади.
18.20 Новини.
18.40 Економiчна перспектива.
18.50 “Надвечiр`я”.
19.50 Привiтання вiд дуету “Кролики”.
21.15 Фiнал Нацiонального вiдбору на
ДПКЄ-2013.
23.15 Х/ф “Чаклунка”, 15 с.

Наш ДЕНЬ

пеки”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40,20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Максимум в Українi.

ÑÒÁ

08.20 Х/ф “Вокзал для двох”.
11.00 Х/ф “Якщо настане завтра”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Луї де Фюнес. Сльози комiка”.
20.55 “Моя правда. Денис Рожков. За дружиною, як за стiною”.
22.25 “Зоряне життя. Як забували зiрок 3”.
23.25 “Зоряне життя. Обережно - альфонси!”
00.20 Х/ф “Молода дружина”.

Êàíàë “1+1”

Íîâèé êàíàë

06.00 “На ножах”.
06.55,19.30,02.00 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 3”.
09.00 Т/с “Трохи не при собi”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.25,17.20 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20 “Знiмiть це негайно”.
13.25 “Не бреши менi 4”.
14.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.15 Комедiя “Гарячi голови”.

06.25,07.40 Аферисти.
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.20 Т/с “Щасливi разом”.
11.30,18.00,21.00 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40,14.50 Kids` Time.
13.45 М/с “Губка Боб”.
15.00 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 43 с.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.50 Т/с “Слiд. Запас мiцностi”.
21.55 Т/с “Слiд. Гра в костi”.
23.00 Т/с “Охоронець 4”. (2 категорiя).

Ê1

07.00 М/ф.
09.00 “Добрий вечiр, тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35 “Орел i Решка”.
12.35,18.00 “Звана вечеря”.
13.35,01.10 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.40 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК”.
22.40 “Crimea Music Fest”.

ÍÒÍ

07.00 Х/ф “Беремо все на себе”.
08.30,16.45,19.00,02.50 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50,03.20 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного розшуку”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
14.50,17.00 Т/с “Вiдстебнiть ременi”.
19.30 Т/с “Росiйський переклад”.
23.40 Х/ф “ДМБ 2”.

ÒÅÒ

05.55,16.40 Т/с “Наложниця”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.05 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
18.00,04.50 Т/с “Смак граната”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
22.35 Т/с “Зворотний бiк Мiсяця”. (2
категорiя).

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”.
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”.

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”, 17 с.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
13.45 Т/с “Половинки”.
14.10 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння”, 53 с.
15.00 Богиня шопiнгу.
17.00 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.55 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”, 15 с.
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.30 ТЕТ-Iнтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

ÒÂi

06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Агент нацiональної без-

07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. В обiймах тещi”.
15.30,02.35 Щиросердне зiзнання.

06.30 Голос вiруючого.
07.00 Уранiшнi курасани.
10.00,21.00,01.30 Музика для дорослих.
11.00,13.30,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
14.30 Демонтаж мегаконструкцiй.
15.45 Мегаперевезення тварин.

Iíòåð

5 êàíàë

3 серпня

Субота
УТ-1
07.50 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф “Новий Гулiвер”.
11.35 Чудеса України. Аккерман.
12.05 Театральнi сезони.
12.55 Star-шоу.
13.55 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Золотий гусак.
15.25,19.05 Криве дзеркало.
17.00 Щоденник Дефлiмпiади.
17.15 Свiтовий рекорд української пiснi.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Українська пiсня.
23.10 Фiльм-концерт “Шукай Вєтрова”.
00.40 Клуб гумору.

Êàíàë “1+1”

06.00 Комедiя “Гарячi голови”.
07.15,19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Комедiя “Як Майк”.
12.05 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.15 Комедiя “Старi пси”.
15.10 “Шiсть кадрiв”.
16.25 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 3”.
20.00 “Операцiя Краса”.
21.45 Драма “Кохання за часiв холери”.
(2 категорiя).
00.25,04.10 Бойовик “З Росiї з любов`ю”.
(2 категорiя).

Iíòåð

06.20 Т/с “Наложниця”.
07.40 Х/ф “Американська дочка”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 “Лiтня кухня”.
11.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.05 Т/с “Сiмейний детектив”.
14.00,02.35 Т/с “Моє нове життя”.
18.00 Т/с “Петро Перший. Заповiт”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петро Перший. Заповiт”, 3 i 4 с.
22.30 Т/с “Дружина Сталiна”.

ICTV
06.55
08.50
10.00
11.05
12.05

Т/с “Морськi дияволи”.
Зiрка YouTube.
Дача.
Квартирне питання.
М/ф “Ронал-варвар”.

14.00 Мульт особи.
14.20 Т/с “Снайпери. Любов пiд прицiлом”,
1-4 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.55 Т/с “Снайпери. Любов пiд прицiлом”.
00.10 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.

ÑÒÁ

07.45 “Караоке на Майданi”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.50,00.25 Х/ф “Три плюс два”.
11.45 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
14.00 “Зоряне життя. Як забували зiрок 3”.
15.00 “Зоряне життя. Обережно - альфонси!”
15.55 “Моя правда. Луї де Фюнес. Сльози комiка”.
16.55 “Моя правда. Денис Рожков. За дружиною, як за стiною”.
18.00 Х/ф “Полiт метелика”.
22.05 Х/ф “Янгол пролетiв”.

Íîâèé êàíàë

06.25 Аферисти.
07.20,10.00 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.05 Т/с “Воронiни”.
17.50 Х/ф “Знайомтеся: Дейв”.
19.45 Х/ф “Мачо i Ботан”.
22.00 Хто зверху? 2.
23.55 Х/ф “Зак i Мiрi знiмають порно”.
(3 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 “Час новин”.
07.30 “180 градусiв”.
07.50,10.15,12.15,00.30,02.15,06.25
“Хронiка тижня”.
08.30 “Не перший погляд”.
09.25 “Укравтоконтинент”.
09.50 “Мотор-новини”.
10.10 “Новинометр”.
11.10 “Трансмiсiя”.
11.30 “Автопiлот-тест”.
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”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”, 12 с.
07.50 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок. Я - Анастасiя Волочкова!
11.00 Х/ф “Свiй-чужий”.
13.00 Т/с “Дитина навпiл”.
22.25 Х/ф “Мiнливостi долi”.
00.25 Т/с “Опiкун”, 4-6 с.

Ê1

Субота, 3 серпня
07.00,10.20 М/ф.
08.15 М/с “Анiмалiя”.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.25 М/ф “Робiн Гуд”.
13.00 Х/ф “Квiнтет”.
14.45 “Розсмiши комiка”.
15.45 “Пороблено в Українi”.
17.00 “Crimea Music Fest”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Секс гуру”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

11.30 “Речовий доказ”. Смерть авторитета “Гнома”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “ДМБ 2”.
15.00 Т/с “Крутi повороти”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
23.00 “Парк автомобiльного перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

08.35 Байдикiвка.
08.50 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.40 М/ф “Гидке каченя i я”.
13.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.05 Королева балу 3.
17.20 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
19.15 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
21.20 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Сьогоднi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1925р. Сергiй Єсенiн.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.

Програма ТБ
18.30,20.30,22.30,01.00 Сьогоднi.
19.00,22.00,02.30 Приватнi новини.
19.30,23.00 Сьогоднi про головне.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Великi битви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Лазарєв i Свiтлана Немоляєва. Ще раз про любов.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
14.00,22.45 Культурний шок.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Сто питань про тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. Гордона. О. Ширвiндт,
ч. 1.
21.35 Барак Обама. Iсторiя президента.
00.20 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Тату”.
“Поле чудес”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросерде зiзнання.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 4 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Фатальний
звiдник”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Третiй
зайвий”. “Син”.
20.30 Т/с “Патруль”. “Сутенер”.
“Скiнхеди”.
22.20 Т/с “Братани 3”, 4 с.

ÍÒÂ-Ñâiò

05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Тату”.
“Поле чудес”.
09.00,12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросерде зiзнання.
11.00 Т/с “Повернення Синдбада”, 4 с.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35,17.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi 2”. “Фатальний
звiдник”.
16.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 Т/с “Москва. Три вокзали 3”. “Третiй
зайвий”. “Син”.
20.30 Т/с “Патруль”. “Сутенер”.
“Скiнхеди”.
22.20 Т/с “Братани 3”, 4 с.

Êàíàë «2+2»

07.35 “Маски-шоу”.
08.00,11.55 “Шалене вiдео по-українськи”.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.
13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00,02.00 “Ч/Б”.
19.00 Музика для дорослих.
20.00 Зелена лампа.
21.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00 Гран-прi.
22.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
23.00 Х/ф “Останнiй урок”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Барак Обама. Iсторiя президента.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Затока щастя”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Культурний шок.
15.05 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.45,00.50 Д/с “Лiс Джиммi”.
16.50,04.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,04.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,03.50 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55,21.05 “Погода”.
19.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне життя
середньовiчних царiв”.
20.00 Д/с “Жителi глибин”.
21.10 Д/ф “Мюррей Гаррет: хронiки
Голiвуду”.
22.50 Х/ф “Список контактiв”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.00,17.20,20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл другий”,
7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. В обiймах тещi”.
15.30,02.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”, 43 с.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.50 Т/с “Слiд. Запас мiцностi”.
21.55 Т/с “Слiд. Гра в костi”.
23.00 Т/с “Охоронець 4”. (2 категорiя).

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
08.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення Мухтара 2”. “Грабiж iз
вiтерцем”. “Метеорит”.
15.55 Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку.
16.35 I знову здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”

09.00
10.05
10.45
11.20
13.35
15.10

“ДжеДАI”.
“Угон по-нашому”.
“ДАI. Дорожнi вiйни”.
“Нереальнi iсторiї”.
“Облом UA”.
Х/ф “Життя Олександра Невського”.
17.00 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
19.00 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.
23.10 Т/с “Королi втечi”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Мама вийшла
замiж”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Живий труп”. (12+).
10.55,16.55 Х/ф “Будь насторожi!” (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Лiс”. (12+).
20.30,02.30 Детектив “Державний злочинець”. (6+).
22.30,04.30 Драма “Фуете”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,15.00,18.30,19.00,00.45 Плавання.
ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
13.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19
рокiв. Литва. Фiнал.
16.30 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Чоловiки. 1/2 фiналу.
17.30 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Жiнки. Матч за 3 мiсце.
21.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Вiсла (Польща). HS 134. Команднi
змагання.
22.15 Найсильнiшi люди планети. Чехiя.
23.15 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Жiнки. Фiнал.
00.30 Sports excellence. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.40,19.20 Новини.
08.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Баварiя”.
10.00,20.00 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Барселона” - “Мiлан”. Матч у вiдповiдь.
11.50 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Фортуна”.
13.50,00.05 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Зенiт” “Базель”. Матч у вiдповiдь.
15.45,02.00 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” “Вольфсбург”.
17.30 2 Бундеслiга. “Бохум” - “Динамо”
(Дрезден).
19.30,23.35,07.30 “Futbol Mundial”.
21.50,03.45 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - “Бетiс”.
05.30 Barclays Asia Trophy 2013. Фiнал.
18.25 Т/с “Угро 3”. “Третiй патрон”.
22.05 Т/с “Стерво”. “Сестри НЛП”. “Справа про банк”.
23.55 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
“Команда”.

Êàíàë «2+2»
06.00
08.00
09.00
11.00
13.05
19.20
21.30
01.10
02.35

М/ф.
“Маски-шоу”.
Т/с “Солдати 14”.
“В бiй iдуть мужики”.
Т/с “Чоловiча робота”.
ЧУ 3 Тур. Волинь - Днiпро.
Х/ф “Хоробре серце”.
Х/ф “Однiєї кровi”. (3 категорiя).
Кiнорiк. “Якi ж ми були молодi”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Лiс”. (12+).
08.30,14.30 Детектив “Державний злочинець”. (6+).
10.30,16.30 Драма “Фуете”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).
20.30,02.30 Детектив “Досьє людини в
“Мерседесi”. (12+).
22.50,04.50 Комедiя “Небесний тихохiд”.
(6+).

ªâðîñïîðò

09.30,16.00,18.30,19.00,00.30 Плавання.
ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
14.00 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Вiсла (Польща). HS 134. Команднi
змагання.
14.45 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 19
рокiв. Литва. Фiнал.
17.30,22.15 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Чоловiки. Матч за 3 мiсце.
21.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi.
Вiсла (Польща). HS 134.
23.15,02.30 ЧC з водних видiв спорту. Ватерполо. Чоловiки. Фiнал.
01.25 Sports excellence. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.40,19.00 Новини.
08.10,23.15 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Лацiо”.
10.00,21.20 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Малага” - “Порту”. Матч у вiдповiдь.
11.55,01.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Штутгарт”.
13.50,02.50 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/8 фiналу. “Челсi” “Стяуа”. Матч у вiдповiдь.
15.35,04.35 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Катанья” - “Iнтер”.
17.20,06.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Депортiво”.
19.10 Суперкубок Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Баварiя”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
4 серпня

Неділя
УТ-1

ICTV

06.05
06.35
07.05
07.35
09.05
09.55
10.35
11.00
12.00
12.55
13.15
14.05
14.40
15.05
15.35
16.00
16.45
17.15
17.40
18.40
21.00
21.25
21.35

Свiт православ`я.
Смiх з доставкою додому.
Панянка та кулiнар.
“Дружина”.
Шеф-кухар країни.
Околиця.
Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
Крок до зiрок.
Маю честь запросити.
Чудеса України. Алупка.
Як Ваше здоров`я?
Ближче до народу.
Як це?
Рояль в кущах.
Золотий гусак.
“Караоке для дорослих”.
Не вiр худому кухарю.
Щоденник Дефлiмпiади.
В гостях у Д. Гордона.
Криве дзеркало.
Пiдсумки дня.
Головний аргумент.
Майстри гумору. В. Данилець та В.
Моїсеєнко.
23.10 Олiмпiйський виклик.
23.25 “Дружина”.

07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
09.05 М/ф “Ронал-варвар”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Мульт особи.
12.30 Х/ф “Подвiйний КОПець”.
14.55 Х/ф “Пiдстава”.
16.45 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Замочениє.
20.15 Х/ф “Мистецтво вiйни 3: Вiдплата”.
22.05 Х/ф “Пiсля заходу”.
00.05 Т/с “Таксi”.

06.00 Комедiя “Як Майк”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 М/ф: “Чебурашка”, “Чебурашка йде
до школи”, “Шапокляк”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.05,14.05 Детектив “Без слiду”.
15.05,04.20 Мелодрама “Залiзничний романс”.
17.30,20.00 Мелодрама “Буде свiтлим
день”.
19.30 “ТСН”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Багатi теж плачуть”.
00.05 “Путiн, Росiя i Захiд”.

06.45
07.45
08.00
09.35
11.30
13.00
15.35
17.30
20.00
22.00
00.00

Êàíàë “1+1”

Iíòåð

05.55 Т/с “Дружина Сталiна”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00,04.55 Т/с “Сiмейний детектив”.
14.00 Х/ф “Любов i голуби”.
16.10 Х/ф “Реальний тато”.
18.05 Х/ф “Дружба особливого призначення”. (2 категорiя).
20.00 “Подробицi”.
20.25 Х/ф “Соловей-розбiйник”.
22.20 Х/ф “Духless”.

ÑÒÁ

06.45,02.05 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
08.45 “Їмо вдома”.
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.50 Х/ф “Полiт метелика”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом
Костiциним”.
19.00 “Ванга повертається! Секретний архiв
вiщунки”.
19.55 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.
22.10 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”

Íîâèé êàíàë

Аферисти.
Церква Христова.
Уральськi пельменi.
Хто зверху? 2.
Педан-Притула Шоу.
Т/с “Воронiни”.
Х/ф “Знайомтеся: Дейв”.
Х/ф “Мачо i Ботан”.
Х/ф “Успiху, Чак!”
Великi почуття.
Х/ф “Весiльна лихоманка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,05.00,
06.00 “Час новин”.
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”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 29 липня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Власна думка
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Парасолька на модному курорті»
17.00 «Розкішні маєтки»
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Ти зможеш»
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.35 Х.ф.«Русалки»

Вівторок, 30 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Австралійське танго»
15.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Про кіно»
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Вбити президента»

Середа, 31 липня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Сенс життя»
14.00 Х.ф. «Золотошукачі»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.20 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
17.30 «Коліжанка»

20.00
20.30
21.30
22.35

«Відчиняй»
«Рекламна кухня»
«Музичні делікатеси»
Х.ф. «До 17»

Четвер, 1 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Рекламна кухня»
08.00, 21.30 «Відчиняй»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Божі корівки»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
18.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
20.00 Знати більше
22.35 Х.ф.«Засліплюючи посмішка
Нью-Джерсі»

П’ятниця, 2 серпня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Розкішні маєтки»
10.00, 18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»
11.05, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Уроки водіння»
17.00 «Розкішні маєтки»
17.30 «Відчиняй»
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
21.45 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
22.35 Х.ф. «Тріумф кохання»

Субота, 3 серпня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Відставної кози барабанщик»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Відсутня ланка»
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлопчиська»

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”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.10 Х/ф “Свiй-чужий”.
09.00 Ласкаво просимо. Анна Семенович.
10.00 Герої екрану. Бiй-баби.
11.00 Х/ф “Мiнливостi долi”.
13.00 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Футбол. Прем`єр-лiга України. “Шахтар” (Донецьк) - “Динамо” (Київ).
21.00 Т/с “Iнтерни”.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.00 М/ф.
09.15 М/ф “Робiн Гуд”.
10.45 Х/ф “Квiнтет”.
12.20 Х/ф “Без їхньої згоди”.
14.15 “Добрий вечiр, тварини”.
15.50,02.00 Х/ф “Садiвник”.
17.45 “Вечiрнiй квартал”.
19.35 Х/ф “Доброго ранку”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Поцiлуночок”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.05 Т/с “Росiйський переклад”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Снайпери. Невидима зброя.
12.00,03.50 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Розплата за любов”.
14.55 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
19.00 Т/с “Знахар”.
23.00 “Крутi 90-тi”.
00.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.10 Малята-твiйнята.
08.35 Байдикiвка.
08.50 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.40 М/ф “Сердитi пташки”.
11.50 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
13.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.40 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.35 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00 Музика для дорослих.
08.00,18.00 Гран-прi.
08.30,14.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1926р. Жiнки i терор.
09.45 Здорове життя з I. Трухачовою.
11.00,17.00 Навколо свiту.
11.30 Ювелiрочка.

16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
19.00 «Baby-boom»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір. «Пароль».
Концерт І.Федишин
22.00 Х.ф.«Темна сторона життя»

Неділя, 4 серпня

06.00 Х.ф. «Відставної кози барабанщик»
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлопчиська»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Відчиняй»
16.30 «Автоакадемія»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
19.00 Провінційні вісті
19.40 ФАЙНЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ
19.50 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Відсутня ланка»

ТТБ
Понеділок, 29 липня
16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Іван Миколайчук.Спадщина”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Червона калина”

Вівторок , 30 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”

12.15
12.30
13.20
13.25
13.30
13.45
14.00
14.30
14.45
15.00
16.15
16.40
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30
19.30
19.45
20.45
21.00
21.30
22.30
22.45
23.00
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13.30 Шоу Фрая i Лорi.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Homo sapiens.
20.00 “Ч/Б”.
21.00,02.00 Вiдверто з В. Портниковим.
22.00,03.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Мрiї про Калiфорнiю”. (2
категорiя)

Òîíiñ

07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00,19.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне
життя середньовiчних царiв”.
10.00,04.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Скарб”.
13.30 За сiм морiв.
14.40 Майстер подорожей.
15.10 Д/с “Дивовижнi розповiдi про тварин”.
15.50,23.05 Д/с “Лiс Джиммi”.
17.00,04.25 “Україна-Європа: маятник
Фуко”.
17.50 “Таке спортивне життя. Анна Бессонова”.
18.30,03.35 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Х/ф “Хрещений батько iталiйського
кварталу”

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.10 Х/ф “Свiй-чужий”.
09.00 Ласкаво просимо. Анна Семенович.
10.00 Герої екрану. Бiй-баби.
11.00 Х/ф “Мiнливостi долi”.
13.00 Т/с “Дитина навпiл”, 11-13 с.
15.50 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Футбол. Прем`єр-лiга України. “Шахтар” (Донецьк) - “Динамо” (Київ).
21.00 Т/с “Iнтерни”, 147 i 148 с.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 140 с.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол

ÍÒÂ-Ñâiò

07.00,09.00,12.00,18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” з Ляйсан Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi курси: Iталiя. Тоскана” з
Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.20 Т/с “Глухар. Продовження”.
“Прiрва”. “Один-три-сiм”. “Холодна вiйна”. “За що?” “На гачку”.
17.00 “Очна ставка”.
18.25 Т/с “Угро 3”. “Кредит довiри”.

“100 шедеврів“
“Випробуй на собі”
“Історичний календар”
“Плекайте мову”
“Кобзар єднає Україну”
“Новини України”
Жарт-клуб “Побрехеньки”
“Від класики до джазу”
“Сад. Город. Квітник”
“Економічне коло”
“Віконечко”
“Мандри кота Фініка”
“Служба розшуку дітей”
“Новини України”
“Шукаю батьків”
“Люди і долі”
“Cтудмістечко”
“ПрофStyle”
“Актуально”
“Зона ризику”
“Вечірня казка”
“Час реформ”
“Діловий ритм”
“Актуально”
“Гра долі”
“Червона калина”

Середа, 31 липня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Шукаю батьків”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Люди і долі”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Живі сторінки”
16.55 Телезамальовка
17.00 “Новини України ”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “Після школи”
17.45 “Український музей декоративного мистецтва”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Актуально”
19.45 “Просто неба”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Світ знає, що він українець”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Земляки”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Музичний бум”
23.30 “Кіно, кіно”

Четвер, 1 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
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22.10 Т/с “Стерво”. “Лiфт”. “Пiдмiна”.
00.00 Т/с “Москва. Центральний округ 3”.
“Допоможiть, пох...”

Êàíàë «2+2»

06.00,05.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
09.55 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.55 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.55 Х/ф “Повернення у загублений свiт”.
16.50 ЧУ 3 Тур. Арсенал - Ворскла.
19.00 Х/ф “Червоний свiтанок”. (2
категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Бiла ведмедиця”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).
08.30,14.30 Детектив “Досьє людини в
“Мерседесi”. (12+).
10.50,16.50 Комедiя “Небесний тихохiд”.
(6+).
18.30,00.30 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
20.30,02.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
22.50,04.50 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,16.30,18.30,19.00,23.15 Плавання.
ЧC. Фiнали.
11.00 Плавання. ЧC. Попереднi запливи.
13.30 Супербайк. ЧC. Сiльверстоун.
Квалiфiкацiя.
14.00,00.45 Супербайк. ЧC. Сiльверстоун.
Заїзд 1.
15.00 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Аргентина. Warm-up.
15.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧC.
Сiльверстоун.
17.30,01.30 Супербайк. ЧC. Сiльверстоун.
Заїзд 2.
21.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Аргентина. Заїзд 1.
22.00 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Аргентина. Заїзд 2.
23.00,02.15 Мотоспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,13.35,19.05 Новини.
08.10,23.05 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Рома”.
09.55,21.10 “Хронiка минулого сезону”. Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу.
“Баварiя” - “Ювентус”. 1-й матч.
11.50,00.50 “Хронiка минулого сезону”. Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк”
- “Валенсiя”.
13.45,02.35 “Хронiка минулого сезону”.
Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Бенфiка”
- “Ньюкасл”. 1-й матч.
15.30,04.20 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Айнтрахт”.
17.20,06.10 “Хронiка минулого сезону”.
Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Реал”.
19.15 Barclays Asia Trophy 2013. Фiнал.

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Козацька звитяга”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Просто неба”
14.15 “Український музей декоративного мистецтва”
14.25 “Земляки”
15.00 “Кінопростір”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мікс”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Музейні скарби”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Живі історії”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Дивоцвіти”
23.50 “У пошуках легенд”

П’ятниця, 2 серпня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Музейні скарби”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мікс”
12.15 “Живі історії”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Мій Шевченко”
17.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “7 природних чудес України”
18.30 “Назбиране”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
20.25 “Шукаю батьків”
20.40 Телезамальовка
20.45 “Вечірня казка”

21.00
21.30
22.30
22.45
23.00

“Акценти”
“Абетка здоров’я”
“Актуально”
“Гра долі”
“Рівно 20 з гаком”

Субота, 3 серпня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Мій Шевченко”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Шукаю батьків”
13.45 “Новини України”
14.00 “Ми- українські”
14.30 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
14.55 “Театральні зустрічі”(“Фараони”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “Сьомий перстень чаклунки”. 1 с.
17.45 “Акценти”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Жива традиція”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Історія одного експоната”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Світлотіні”
22.30 “Від класики до джазу”
23.00 Х/Ф “Кін-дза-дза”. 1 с.

Неділя, 4 серпня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Ми - українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Кулінарія від Андрія”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 Жарт-клуб “Побрехеньки”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Фараони”)
17.50 “Музична хвиля ТТБ”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Вухаті та хвостаті”
19.00 “Лемківська ватра-2013”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Лемківська ватра-2013”
23.00 Х/Ф “Кін-дза-дза”. 2 с.
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Наш ДЕНЬ

Щоб дім затишний чистотою сяяв,
ми завжди й охоче вам допомагаєм
Сьогодні “Наш ДЕНЬ“ презентує читачам в’язку порад,
які обов’язково стануть у пригоді кожній господині
Дбаємо про здоров’я і чистоту

У

же давно всім відомо, що
сучасна побутова хімія
шкідлива і для навколишнього
середовища, і для людини.

Так, ми щодня використовуємо засоби для
миття посуду, а відтак за рік з’їдаємо 250 мл цієї
речовини. А ще ж є порошки, засоби для чищення ванн і туалетів, шампуні, мило… Така інформація не привід бігти в магазин за порцією дорогих «натуральних» товарів, краще зробити їх
самому. Саморобні миючі засоби так само ефективні, мають більш приємний запах, нешкідливі
для людини і для навколишнього середовища, а
ще й економлять кошти.
тажна кофтинка витягнулася і
втратила колишній вигляд, повернути втрачену форму можна, потримавши її над парою деорисних порад
кілька хвилин.
для справжньої
відновити зовнішній вигосподині багато не глядЩоб
ношеного шкіряного взутбуває, тому в скарбничку тя, можна натерти його свіжою
маленьких «вигод» для
апельсиновою цедрою.
створення затишку в
Якщо ви робили ремонт в
сімейному гніздечку
квартирі, запах фарби буде трита наведення в ньому
матися в кімнаті дуже довго. Щоб
порядку спробуйте і ці!
позбутися його, потрібно постаЯкщо ваша улюблена трико- вити в кімнаті кілька банок, на-

К

Парад порад

З досвіду наших читачів

Лимонна кислота
проти накипу у пралці

П

ро цей спосіб
боротьби із
накипом у
пральній машині
вперше почула у
сервісному центрі, куди
звернулася з проханням
полагодити пралку.

Майстри, оглянувши мою
помічницю, одразу винесли
вердикт – накип. Але якщо в рекламних роликах говорять про
дуже дорогі засоби боротьби із
накипом, то мені порадили дешевий, але дієвий спосіб. Отож
треба взяти 100 грамів лимонної кислоти та засипати її в бак
машинки. А далі ввімкнути режим прання для бавовни при
90 градусах. Ефект неймовірний! Таку процедуру варто проводити хоча б раз у півроку, частіше не варто.
До речі, лимонна кислота
також непогано очищає нагар
зі старих алюмінієвих сковорідок і чайників. Для цього треба прокип’ятити посуд у розчині лимонної кислоти. Після
кожного кип’ятіння потрібно
відшкрябувати нагар. Кількість
повторів залежить від товщини самого нагару. Ми таким чином очистили старенькі чайник
і сковороду на дачі.

Оксана ХОМУТ,
м. Бучач.

Війна проти молі

повнених солоною водою. Запах
зникне практично моментально.
Узагалі ж, аби вивести неприємні запахи у квартирі, то під час
прибирання інколи треба протирати меблі розведеною водою
оцтом.
Щоб столові прилади завжди
сяяли чистотою, потрібно протирати їх час від часу шкіркою лимона.
Для посилення блиску кришталевого посуду його потрібно
натерти вовняною ганчіркою з
крохмалем.

М

іль у будинку – це неприємно.
Що ж робити, аби шкідники
минали вашу оселю?
Насамперед потрібно систематично
прибирати і провітрювати помешкання, регулярно чистити килими та м’які меблі (пилососом), не рідш як двічі-тричі на місяць
робити вологе прибирання, а за потреби – із застосуванням дезінфікувальних засобів.
Перед тим, як покласти речі на зберігання, їх варто добре просушити, вибити пил і вичистити. Під дією сонячних променів яйця молі
гинуть.
Чисті сухі речі найліпше зберігати в поліетиленових або у паперових пакетах, заклеєних липкою стрічкою. Хутряні вироби бажано спочатку загорнути в газетний папір.
Регулярно (хоча б раз на місяць) речі треба оглядати. При появі
личинок – терміново просушити на сонці й обробити засобами проти молі.
Наші бабусі «захищалися» від цих шкідників нафталіном. Однак
він не вбиває міль, а лише відлякує, не дозволяючи їм відкласти яйця.
Нафталін є у продажу або як білий порошок, або в пігулках. Порошок (чи лусочки) цього засобу насипають у кілька марлевих мішечків
і розміщують у різних місцях шафи з одягом (для валізи досить одного мішечка, для шафи – два-три). При цьому шафу і валізу треба тримати зачиненими.
Нафталін у пігулках рекомендовано також класти в кишені одягу
перед тим, як сховати його на тривале зберігання (можна і в марлевих мішечках).

Як позбутися плям на м’яких меблях?

Я

кщо ви розілляли
каву, потрібно
обробити пляму
милом, протерти вологою
ганчіркою та дати
висохнути.

Плями від пива спочатку треба
обробити милом, висушити тканину, потім нанести розчин із 2 ст. л.
оцту та 1 л води, дати йому увібратися. Після цього промити чистою
водою і висушити.
Позбутися плям від джему або
варення можна за допомогою розчину з мильної води та оцту. Після

того, як тканина висохла, слід промити її теплою водою і просушити.
Плями від воску зникнуть,
якщо пропрасувати їх крізь серветку гарячою праскою. Якщо сліди залишилися, можна обробити їх
засобом для виведення плям.
Найскладніше видалити жувальну гумку, прилиплу до тканини. Найбільш ефективним способом є такий. Прикладіть до прилиплої жувальної гумки кубики льоду в поліетиленовому пакеті. Коли
гумка затвердіє, видаліть її тупим
предметом. Після цього протріть
пляму метиловим спиртом.
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Господарка

Сіль не лише для їжі

З

астосовують її і
для боротьби з
неприємними запахами,
при пранні та митті посуду
та для багато чого іншого.

Після чистки цибулі, оселедця,
часнику часто руки довго мають неприємний запах. Для його видалення
натріть руки сіллю і добре промийте.
Масну пляму на плиті посипте сіллю та протріть газетою. Але без
сильного натиску.
Чайна ложка солі, змішана зі столовою ложкою оцту, – відмінний
засіб для чищення нікельованого посуду.
Можна змочити оцтом і почистити сіллю мідні вироби.
Підсолена вода – чудовий засіб для миття скляного посуду. А ось
темні плями на графинах і кришталевих вазах видаляють сумішшю з
оцту і крупної солі.
Якщо на вовняному светрі є плями від поту, то їх можна видалити, протерши ганчіркою, змоченою в міцному розчині солі. Дуже старі
плями видаляють спиртом.
Сіллю можна почистити килим. Розкидайте її по ньому, підметіть
віником або трохи потріть щіткою. Потім пропилососте. Ця процедура
допомагає відновити колір.
Щоб пляма від вина не розпливлася по одязі, висипте на неї трохи солі. А ось для її видалення поперіть це місце у воді з додаванням
на літр 1 ст. л. нашатирю. Вода повинна бути кип’яченою та охолодженою.
У такій же пропорції робимо розчин для чищення плям від какао і
шоколаду. Після того як заперете, добре прополощіть весь виріб.

Спробуйте самі й сусідами розкажіть

З

авдяки рецептам саморобних миючих засобів ви
збережете здоров’я вашої сім’ї, а також зекономите
чимало грошенят, адже сучасна побутова хімія вартує
чимало.

Засіб для
миття посуду

У двох склянках гарячої води розчиніть
чверть склянки мильної стружки (беріть
мило господарське або
дитяче). Розмішуйте
до тих пір, поки мило
не розчиниться. Потім,
не перестаючи помішувати, додайте чверть
склянки гліцерину, сік одного лимона і чайну ложку горілки. Суміш виглядає, як рідкий гель. Зберігати її можна в будь-якій пластиковій пляшці з кришкою і вузьким горлечком.

Лимонний
очищувач

Візьміть по половині склянки
води і оцту, додайте дві столові
ложки приготованої рідини для
миття посуду, сік половинки лимона і одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Цей очищувач
впорається з плямами на дверцятах холодильника та інших емальованих поверхнях. Суміш краще зберігати в пляшці з розбризкувачем, а перед вживанням ретельно збовтувати.

Шампунь
для миття підлог
і кахлю

Прокип’ятіть жменю нарізаних ялинових або соснових гілочок. Візьміть одну склянку хвойного відвару, додайте по дві столові ложки соди, мильної стружки і солі. Для кращого розчинення складових у воді необхідно нагріти суміш на водяній бані, безперервно помішуючи. На маленьке відро води (п’ятилітрове) потрібно всього три столові ложки такого шампуню. Цей же засіб
змусить кахель блищати, якщо
дві столові ложки шампуню розвести в половині склянки води і
витиснути туди сік одного лимона.

Дозвілля

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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«Здаю чоловіка в оренду»
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Українські анекдоти

В Америці існують дороги які побудували,
але забули відзначити на карті. В Україні є дороги, які відзначили на карті, але забули побудувати.
***
Учені винайшли робота, який ловить злодіїв. З цього приводу телебачення повідомило:
- В Китаї за 5 хвилин зловили 100 злодіїв.
- В Америці за 5 хвилин зловили 20 злодіїв.
- В Українії за 5 хвилин вкрали самого робота.
***
Закон підлості - один із небагатьох законів,
який працює в нашій країні.
***
Нацбанк України планує випуск ювілейної
монети номіналом «Одна мінімальна зарплата».
***
Учора на фразі «сьогодні переважно без
опадів» злива змила Триндичихівський гідромеоцентр.
***
- Куме, ви знаєте, чому Микола живе так
розкішно?
- Бо бракує доказів!
***
Увечері стоять на зупинці двоє добряче
п’яних чоловіків. Один запитує:
- Ви який автобус чекаєте?
- Другий
- І я другий.
- А на яку вам вулицю треба?
- На Шевченка.
- І мені туди. А який будинок?
- 22.
- І я там живу. А номер квартири?
- 5.
- Тату-це ви?
***
Тільки в Україні можна: платно народитися, платно вчитися, платно лікуватися, платно
померти і безкоштовно працювати.
***
- Що вам заважає бути самим собою?
- Правила етикету і кримінальний кодекс.
***
Із кожним роком переконуюсь, що і в друзів
буває термін придатності.
***
Шановна редакціє, дякуємо за рецепт. Авокадо ми замінили відвареною картоплею, а
креветки - підсмаженим салом, але загалом
ваш рецепт салату з авокадо й креветками нам
дуже сподобався.
***
Прокидатися о 7-й ранку на роботу - це
справжня мука. Зате прокинутися о 3 годині
ночі на рибалочку - це відпочинок!

на квартиру хлопців або дівчат з села. Розрахунок різними способами».
Ні, ні, це не я здаю свого благовірно- во, яка ж таємниця не повинна розголоА ці «реклами» - з ознаками пікантносго в оренду. Це - інша пані. Про її «благо- шуватися при вивченні іноземної мови ті: «Зі мною відчуєш спражню насолоду».
родний» жест я довідалася з оголошення школяркою?
«Втомився від самітності? Зателефонуй!».
А з цього оголошення я зрозуміла, що, «Надаю послуги...».
на одному зі стовпів. Мабуть, такою «рекламою» хтось комусь хотів «насолити». виявляється, існують супер-кури, які неВласник чотириногого друга також
А, взагалі, стовпово-парканні оголошен- суть по кілька яєць в день. «Продам тех- вирішив скористатися безкоштовим
ня можуть неабияк поліпшити настрій. нологію вирощування курей, що несуть стовпом: «Симпатичний Батлер познайопо чотири яйця на добу». Ось чого не ви- миться з чарівною Болонкою. Колір знаОтже…
«Шукаю няню для півторарічної донь- стачає нашій бідолашній економіці!
чення не має».
Інше оголошеня гласить коротко, але
ки. Вимоги: висока, струнка, вік - до 30
Не знаю, наскільки серйозні подібні
років, блондинка з довгим волоссям. не ясно: «Продам…» і номер телефону. оголошення і люди, котрі їх писали, але
Обов’язкове знання англійської мови». Було й таке: «Ремонтую, забиваю, достав- читаючи їх, усмішка і позитивний заряд
Або: «Для десятилітної доньки найму ре- ляю».
енергії - гарантовані.
Не менш інтригуючі й наступні: «Подіпетирора з французької - жінку до 25 років, котра вміє зберігати таємниці». Ціка- люся досвідом після 18-ї години». «Візьму
Ольга ЧОРНА.
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Бездонні скарби Тернопільщини
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ГОРОСКОП

Вікно пишається
унікальними озерами
та Франковими скелями

Із 24 по 31 липня

Овен

Легкість у спілкуванні і розвинена інтуїція – ваші надійні помічники
у вирішенні багатьох проблем цього тижня. Не втрачайте шансів нових
знайомств.

Телець

Вам краще тримати під контролем свою емоційність і перепади настрою. Намагайтеся взаємодіяти з
людьми по-доброму, і тоді віддача не
змусить на себе довго чекати.

Т

ернопільщина багата на унікальні природні скарби. На
території області є найбільший в Україні Джуринський
водоспад, найвищий скелястий річковий берег, один з
найбільших у Європі Дністровський каньйон, а ще унікальні
бездонні озера. Літо – чудова пора для мандрівок. Газета «Наш
ДЕНЬ» запрошує вас у село Вікно Гусятинського району, до
справжнього природного дива.

Б

Озера, що взимку
парують

ловік привів до джерел своїх коней. Почав напувати. Несподівано коні зірвалися з крутого схилу та впали у воду. Витягнути їх було неможливо. А за кілька днів
тварин виловили у річці Збруч біля селища Тарнаруда, що розташоване аж за 25
кілометрів. Тому це озеро називають Безоднею.
За існування колгоспу також були
спроби виміряти глибину вікнин. Люди
взяли мотузку для тюків і прикріпили до
неї шматок металу. Розмотали всю, а це
близько близько 500 метрів, однак так і
не знайшли дна.

ездонні
карстові
озера
розташовані на галявині
посеред села. Ви запитаєте, як
це бездонні? Зовні вони нічим не
відрізняються від звичайних, хіба
що на сонці змінюють колір води
від темно-синього до блакитного
і фіолетового. Ці водойми взимку
не замерзають і навіть парують на
морозі. Глибину водних плес досі не
вдалося виміряти нікому.
Колись на площі півтора гектара було
Цілющі озера
п’ять карстових озер, оточених болотом.
Після меліорації у 80-х роках минулотуристично
го століття їх залишилося два. Одне озенепривабливі?
ро місцеві жителі обгородили, закріпиезважаючи
на незвідані глибини
ли берег, залили навколо нього фундавікнин,
час
від часу з’являються
мент з цементу і встановили хрест. Щосміливці,
які
не
бояться у них купароку на Водохреща освячують у ньому
тися.
Раніше
у
село
приїжджали
туристи.
воду. Друге залишилося у своєму первісному вигляді. Місцеві жителі розповідають, що озера називають «вікнинами»,
адже вони сполучені між собою під землею. Саме їм завдячують і назвою села.

Н

Дно шукають досі

П

ерша письмова згадка про Вікно
датується 1464 роком. Раніше біля
підніжжя гори Довгої за півтора кілометра від підземних джерел було невелике поселення Зелена Груша. Його знищила татаро-монгольська навала. Люди,
що вижили, переселилися ближче до
води, і саме унікальні озера дали назву
селу.
Місцева жителька та колишній сільський голова Марія Швець розповідає,
що ще за Австрії пани дуже хотіли дізнатися, де є дно у цих загадкових озерах.
Навіть спеціально позначали рибу металевим обручем і відпускали у воду. Щоправда, виловити її вдавалося за десятки
кілометрів.
Ще один переказ стверджує: один чо-

Всесвіт і ми

Близнюки

Німці зупинялися тут під час кінної мандрівки Європою, і австрійці були. Зараз
відвідувачів поменшало, хоча час від часу
бувають з екскурсіями туристичні групи.
У Вікно кілька разів приїжджала сім’я
з Києва. Чоловік з дружиною та двоє синів з аквалангами спускалися в озера і
досліджували підземні ходи, а ще очистили вікнини від сміття. За словами пані
Марії, вони відвезли шматочки глини з
водойми у столичну лабораторію, а коли
приїхали наступного року, розповідали, що вона лікувальна. На жаль, цілющі
властивості озер досі ретельно не досліджені.

В

«Зів’яле листя»
зародилося
у Вікні

ікно знамените на всю Україну і
тим, що тут гостював Іван Франко
у 1883-1884 роках. Великий письменник писав біографію посла австрійського парламенту Івана Федоровича на
замовлення його сина Владислава. Франко жив у панському маєтку і любив гуляти біля карстових озер. Часто виходив на
скелі неподалік. Там дуже гостре каміння. Землі на них мало, але ростуть у камені сосни й берези. Ті скелі досі називають
Франковими. Дослідник творчості митця
Роман Горак, який бував у селі, стверджував, що початки відомої поетичної збірки
Франка ”Зів’яле листя” формувалися тут,
на цих скелях. Бо жив поет у Вікні саме
після розлучення з Ольгою Розшкевич.
Пані Марія розповідає, що серед скель
є Бузкова. Колись дідич звелів обсадити
гору чотирма сортами бузку. Дерева з квітами рожевого, фіолетового, вишневого і
білого кольорів привезли з Відня. Вони і
досі щороку цвітуть. Це неймовірне видовище, яке варто побачити кожному.
Юля ТИМКІВ.
... Коли ми виїжджали з цього
мальовничого села, мене не покидали думки про те, яка багата і цікава наша Тернопільщина. Ми володіємо неймовірними скарбами, але
досі не навчилися правильно ними
розпоряджатися, берегти, плекати і вивчати їх, поки не втратили.
Завітайте і ви у Вікно – і побачите справжні природні перлини,
які, на жаль, і в наш час новітніх
технологій залишаються незвіданими.

Цей період буде сприятливим в
усіх сферах. Ви активні, цілеспрямовані, контактні і життєрадісні. Гарний час для домашніх справ, власного
розвитку та виховання дітей. Не варто перейматися через проблеми - ви
самі собі їх придумали.

Рак

Не займайтеся з’ясуванням стосунків із оточуючими, це ще більше
посилить непорозуміння і проблеми. Краще пориньте у власну роботу і творчий процес. Це виявиться настільки захоплюючим і плідним, що
ви досягнете помітних успіхів.

Лев

У вашому житті настає важливий
період, під час якого формуються завдання та шляхи їх вирішення на цілий рік. Намагайтеся оптимістично
дивитися на життя, проявляти активність і зацікавленість у спілкуванні з близькими, і ваші справи супроводжуватиме успіх.

Діва

У цей період ви будете легкими
на підйом, товариськими й ініціативними, що, звичайно ж, благотворно
відіб’ється на ваших робочих та особистих справах.

Терези

Цього тижня зросте активність, а
також сила переконання у спілкуванні з діловими партнерами. Особисті
стосунки налагоджуються. Ділові поїздки будуть благополучними. У вихідні вам варто добре відпочити і зайнятися улюбленою справою.

Скорпіон

Тримайте себе в руках, інакше ви
ризикуєте отримати проблеми на роботі, втратити необхідні вам контакти і нажити ворогів. Це може погано
позначитися на здоров’ї. Наприкінці
тижня постарайтеся відпочити - спілкування з природою піде на користь.

Стрілець

Досвід минулого дасть можливість уникнути неприємностей і конфлікту з керівництвом. Вільний час
присвятіть спілкуванню з людиною,
яка вас надихає. А ще це чудовий час,
щоб знайти спільну мову з дітьми.

Козеріг

Вам необхідно поберегти себе
від надлишку отриманої інформації. Щоб уникнути стресу і проблем
зі здоров’ям, у вихідні постарайтеся
уникати спілкування з оточуючими,
навіть із родичами, і відпочити.

Водолій

Ваш тиск на партнера і на членів
сім’ї може призвести до розриву і сварок. Тому всі романтичні побачення і
любовні пригоди краще відкласти до
більш сприятливого часу, наприклад,
до вихідних.

Риби

Ваше благородство і готовність
допомагати людям може призвести
до нервового і емоційного виснаження. Варто навчитися більш вибірково
підходити до людей, які вимагають
вашої допомоги і участі.

